
Notulen Diskusi Komuitas Informasi Pojok JKN Kebumen  

dengan Peserta Jamkesmas Desa Jogomulyo Kec. Buayan Kab. Kebumen 

Pada hari Sabtu, 14 Desember 2013 Pukul 20.30 -22.30 WIB 

Tempat; Rumah Bapak Tursimin (tokoh masyarakat/mantan Kades Jogomulyo) 

 

Acara di inisasi oleh Bapak Tursimin. Dia merasa perlu mengetahui informasi yang lebih 

jelas tentang rencana pemerintah pada 1 Januari 2013 akan ada program JKN (Jaminan 

Kesehatan Nasional) yang wajib di ikuti oleh seluruh warga negara. Dia juga mengundang 

warga sekitar, tetangga, tokoh masyarakat, RT, RW, untuk hadir di rumahnya dalam acara 

dialog warga bersama Komunitas Informasi Pojok JKN. Informasi yang di dapat selama ini, 

baru lewat iklan saja, padahal waktunhya sudah dekat. Belum ada informasi yang jelas. 

Komunitas yang hadir di wakili oleh Hariyanto dan Badruzzaman (CO). Ini di sebabkan, 

acara yang cukup mendadak, dan jarak yang cukup jauh serta di malam hari, sehingga 

komunitas yang hadir di wakili CO. Acara ini di laksanakan sehari setelah diskusi publik di 

balai kelurahan Panjer pada Jum’at, 13 Desember 2014.  

Sebagai nara sumber tunggal, Hariyanto di temani Badruzzaman sebagai perekam proses dan 

dokumentasi. Hariyanto, mengawali dialog warga dengan peserta Jamkesmas desa 

Jogomulyo dengan menyampaikan 3 hal, adalah; 

1. Program Jamkesmas 

Selama ini Jaminan kesehatan yang ada, di batasi dan terbatas. Mulai dari kuota, 

pelayanan perawatan sampai pada pembatasan biaya. Layanan peserta Jamkesmas 

misalnya, maksimal biaya perawatan senilai 5 juta rupiah dalam satu kali perawatan 

dan dalam satu bulan. Bila bulan berikutnya sakit lagi, boleh dan akan di hitung 

sebagai peserta dan klaim baru. Ini di sampaikan langsung ke kami oleh Bagian 

Pelayana Medis RSUD Kebumen beberapa bulan yang lalu. 

 

Peserta Jamkesmas desa Jogomulyo sebanyak 2.228 jiwa. Inilah warga desa 

Jogomulyo yang besok mulai 1 Januari tahun 2014, akan menjadi peserta BPJS 

Kesehatan, yang sudah di tanggung biayanya oleh pemerintah melalui anggaran pusat 



APBN (sebesar Rp. 19.225). Di luar itu, masih ada peluang Jamkesda. Namun, 

Kebumen masih seperti pada tahun 2013 ini, untuk pembiayaan. Atau peserta juga 

bisa mendaftar secara mandiri ke BPJS Kesehatan (PT ASKES). 

 

2. Program Jamkesda 

Sedangkan untuk Jamkesda, dananya shering 50 % maksimal 2,5  juta biaya 

sharingnya, pelayanan hanya di RSUD Kebumen. begitu juga untuk rujukan ke rumah 

sakit yang lebih tinggi (misalnya di RS Margono atau Sardjito Jogjakarta), biaya 

perawatan peserta Jamkesda masih shering pula. Propinsi 40 %, Pemda 60 %. 60 % 

pun di bagi dua antara Pemda dengan pasien bersangkutan, masing-masing menjadi 

30 %. Maksimal dana bantuan Pemda Kabupaten sebesar 5 juta rupiah. Di Jamkesda 

dan Jamkesmas, sama-sama di batasi oleh biaya dan pelayanan. 

Di Kebumen, alokasi Jamkesda pada tahun 2013 mencapai 4 milyard lebih (termasuk 

APBD Perubahan) untuk pembiayaan sekitar 40 ribu lebih peserta. Dana Jamkesda 

bersifat bantuan, sharing pemerintah dan pasien sebesar  50 %  maksimal dari 

pemerintah kabupaten 5 juta. Artinya untuk peserta Jamkesdapun masih terbebani 

yang belum tentu mampu membayar biaya sharing itu.  

Kami kemarin bersama teman-teman kami, mengusulkan ke jajaran DPRD Kebumen 

dan juga Eksekutif, agar Jamkesda untuk  iuran bulanan ke BPJS Kesehatan, bukan 

untuk pembiayaan yang terbatas itu. 

Jika 1 milyard, di bagi Rp 19.525 (besaran iuran PBI yang di tanggung APBN) maka 

akan ketemu 50 ribu lebih peserta untuk 1 bulan. Di kalikan 12 bulan akan ketemu 12 

milyard. APBD Kebumen untuk 2014 mencapai 1,7 triliyun, artinya belum ada 1 

persennya. Mudah-mudahan, kalau 2014 belum bisa, ya 2015 sudah bisa, paling cepat 

ya di APBD Perubahan. Ini tugas kami, bapak Ibu sekalian, mengawal jalannya JKN. 

Kami dari unsur masyarakat, bukan pemerintah. Namun kami secara otomatis juga 

membantu pemerintah dalam transformasi, berbagi pengetahuan tentang program 

jaminan kesehatan kepada masyarakat. 

 

3. Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) 



JKN 2014 tidak terbatas. Bahkan warga negara asing yang sudah bekerja selama 6 

bulan di Indonesia, berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Pelayanan 

perawatan dan pembiayaan juga tidak terbatas untuk orang miskin maupun orang 

yang mampu (kaya) setelah menjadi peserta BPJS kesehatan. Hal ini karena sistem 

JKN mewajibkan seluruh warga negara untuk membayar premi bulanan dengan 

sejumlah uang.  

 

Warga miskin dan tidak mampu pun sejatinya membayar iuran, hanya iuran bulanan 

di tanggung oleh pemerintah Rp. 19.500,- untuk perawatan kelas III (ini untuk Peserta 

Kartu Jamkesmas sekarang). Baik yang di bayarkan oleh pemerintah maupun yang 

membayar sendiri  iuran premi bulanan ke BPJS, tidak ada pembedaan pelayanan 

ketika dia sakit, di tingkat pelayanan perawatan pertama maupun pelayanan 

lanjutan/rujukan. 

 

Untuk sementara ini, dari masyarakat sipil, peserta Jamkesmas akan menjadi peserta 

PBI yang di biayai pemerintah. Semoga peserta Jamkesda juga akan menjadi peserta 

PBI yang akan di bayarakan pemerintah daerah dengan APBD Kabupetan. Di luar itu, 

peserta mendaftar sendiri secara mandiri ke BPJS Kesehatan, sekarang masih 

bernama  PT ASKES. 

 

Iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dibayar oleh 

peserta yang bersangkutan, dengan ketentuan: 

1. sebesar Rp.25.500,-/orang/bulan dengan pelayanan manfaat pelayanan di ruang 

perawatan Kelas III. 

2. sebesar Rp.42.500,-/orang/bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. 

3.  sebesar Rp.59.500,- /orang/bulan dengan manfaat uang perawatan Kelas I. 

 

Iuran bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari besaran pensiun yang diterima per bulan, 

dengan ketentuan: 

- 3% dibayar oleh Pemerintah; dan 

- 2% dibayar oleh penerima pensiun. 

Iuran bagi Veteran dan/atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 

pensiun PNS Gol III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per orang per bulan, 

dibayar oleh Pemerintah. Batas paling tinggi upah per bulan yang digunakan sebagai 



dasar perhitungan besaran iuran sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) dengan status kawin dengan 1 (satu) orang anak. 

Sesi dialog; 

Beberapa pertanyaan dari warga umumnya, masalah ‘keberatan’ pada iurannya di luar 

peserta Jamkesmas dan Jamkesda.  

Tanggapan Hariyanto; 

Memang ini harus di sadari betul-betul, kebutuhan jamina biaya perawatan manakala 

sakit. sih, tidak ada yang mau sakit. tapi kebanyakan juga tidak siap akan sebarapa 

besar biaya yang di perlukan manakala sakit. iya kalau hanya penyakit ringan. Kalau 

penyakit berat, penyakit dalam, sampai operasi, ini tidak ada yang tahu biayanya. 

Melalui JKN besok, biaya akan di tanggung oleh BPJS Kesehatan bagi yang sudah 

memiliki kartu BPJS Kesehatan. berapapun dan di manapun, mestinya bisa di layani 

untuk berobat dengan gratis. 

Soal iuran di luar peserta Jamkesmas yang sudah di tanggung, ya memang harus 

mendaftar sendiri, dengan memilih kelasnya sesuai kemampuan. Persoalanya adalah, 

yang benar-benar miskin, tetapi belum terkover dalam Jamkesmas dan Jamkesda. 

besok akan ada waktu setiap 6 bulan sekali, untuk update data peserta. Bisa di usulkan 

ke sana. Nah, pemerintah desa sampai RT ini harus mengawal, mengusulkan 

warganya yang benar-benar miskin untuk menjadi peserta PBI dalam BPJS Kesehatan 

besok. Kami, di tingkat Kabupaten juga mengawal yang demikian, di samping 

mendorong pemerintah mengatasi peroalan kepesertaan warga miskin yang belum 

terkover.  

Pukul 22.30 WIB. 

Acara di tutup ucapan terima kasih dari tuan rumah sekaligus menutup acara dengan 

membaca Hamdalah bersama-sama. 

 

 



 


