
Notulen Diskusi Publik 

 

Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen bekerjasama dengan Pemerintah 

Kelurahan Panjer Kec. Kebumen 

 

Tempat: Balai Kelurahan Panjer 

Hari Jum’at, 13 Desember 2013 

 

Peserta :  

1. Ketua RT (48) 

2. Ketua RW (12) 

3. Tokoh Masyarakat 

4. Puskesmas (3) 

5. Bidan Desa 

6. Posyandu 

 

Narasumber; 

1. Dinas Kesehatan 

2. BPS Kebumen 

3. PT ASKES Kebumen 

 

Pukul. 13.30 WIB 

Acara di mulai 

 

MC: Nanang WY 

Moderator : Kartiko dan Nugroho 

 

Acara: 

1. Pembukaan 

Di buka dengan membaca Basmalah secara bersama-sama di pimpin oleh MC 

 

2. Sambutan 

a. Camat Kebumen, Drs Sumarno, 

Muqaddimah,........................... 

 

Sore hari ini kita hadir, dalam rangka sosialisasi JKN. Mudah-mudah bermanfaat 

bagi kita semua. Saya berterima kasih kepada K3D dan Komunitas Informasi JKN 

Kebumen, serta narasumber yang hadir untuk berdialog apa itu JKN.  

Di televisi, di media lain,sedikit dapat di ketahui apa yang namnya BPJS 

Kesehatan. Adalah sebagai bentuk perubahan yang kemarin ASKES. Namun 

masih secara umum saja. Yang berkaitan dengan kita sebagai warga dengan BPJS 

kesehatan seperti apa sih? 

 

Di UUD 1945 Pasal 30, fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara. 

Tapi, dalam BPJS Kesehatan, kelompok ini bagaimana?  

 

Nanti kita simak penyampaian dari nara sumber. Apa itu JKN, siapa pesertanya, 

dan bagaimana sistem operasionalnya. 

Pada tahun 2010, pernah ada data yang kami terima, 530 ribu sebagai warga 

peserta program Jamkesmas, 100 ribu lebih di usulkan Jamkesda bagi yang belum 



terkover. Nah, di tahun 2014, posisi jumlah data warga tersebut di mana? Sudah 

berubaha atau belum? 

 

Seiring dengan agenda yang cukup banyak dari pemerintah akan program jaminan 

kesehatan, sekarang di ubah menjadi BPJS Kesehatan, semua masuk di dalamnya. 

PMK (Peraturan Menteri Kesehatan) No 70 Tahun 2013 Tentang Pelayanan 

Kesehatan, yang sudah bapak ibu terima dari panitia, juga patut kita ketahui. 

 

Mari untuk bisa di ikuti, dan bisa ditanyakan langsung ke narasumber. Forum ini 

forum yang baik. Untuk bisa di teruskan. Media yang efektif di pertemuan RT, 

RW, Posyandu, nanti bisa di sebarluaskan di lingkunagn masing-masing. 

 

Hari ini nara sumber yang hadir lengkap, ada dari DinKes, PT Askes, dan bagian 

pendataan BPS Kebumen. 

 

b. Sambutan Kepala Keluarahan Panjer Kec. Kebumen, Siti HidayatunSSos 

Muqaddimah..... 

 

Kami terima kasih kepada Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen, yang 

memprakarsai adanya sosialisasi dan diskusi tentang masalah JKN pada siang hari 

ini. Informasi dari narasumber,agar nanti  ketua RT RW, Posyandu, bisa 

memahami rencana PT Askes menjadi BPJS Kesehatan. Hadirin bisa menanyakan 

langsung dengan narasumber, seperti program Jamkesmas data dari mana, 

pelayanan kesehatan seperti apa? Dan bagaimana pelayanan kesehatan dalam 

Jaminan Kesehatan Nasional yang besok akan di kelola oleh BPJS Kesehatan 

mulai 1 Januari tahun 2014.  

 

Mudah-mudahan Allah SWT memebrikan hidayha pada kita emua, dan acar ini 

mendapat ridho dari Allah SWT, berjalan lancar, dan bermanfaat bagi kita semua, 

utamanya adalah niat mencari ilmu. 

 

Moderator; Kartiko Nur rahmanto; 

 

3. Paparan Materi 

a. Dinas Kesehatan Kebumen, dr H. Suprayitno, MM 

Muqaddimah, ......................................... 

 

Setiap hari di televisi kayaknya ada iklan JKN, mungkin masyarakat saja sudah 

tahu apa itu JKN, walaupun belum lengkap. Kita akan sharing saling melengkapi 

pengertian tentang JKN ini.  

 

Sehat adalah anugerah yang harus di jaga, di sukuri. Tidak ada yang ingin sakit. 

JKN tujuannya agar menjadi manusia sehat, jasmani, rohani dan sosial, 

melaksanakan tugaas dengan produktif. Ini tujuan utamanya. 

 

Mungkin sudah pernah ada keluarga yang sakit di RS. Kira-kira apakah dari kita 

ada yang mau sakit, siap apa tidak ?, dari sisi dana, apakah siap? Berapa banyak 

orang yang menyimpan tabungannya khusus untuk persiapan bilama mana sakit. 

 



Apakah kalau sakit, dana yang kita punya, seberapa besar dengan harga kesehatan 

kita. Sakit itu tidak di kehendaki, mendadadak. Kadang, biaya ketika perawatan 

tidak terduga, misalnya untuk penyakit yang berat. Sehingga perlu ada JKN. Saya 

PNS, di potong, saya tidak berharap sakit. lebih baik, untuk orang lain. Ini yang 

melatarbelakangi JKN itu. Orang tidak mau sakit, tidak di persiapakan dana sakit, 

tidak tahu biayanya bila sakit itu berapa? Oleh karena itu, menjaga kesehatan agar 

tidak sakit, adalah upaya yang terbaik. 

 

JKN nanti seprti apa? 

 

Desain JKN. 

Peserta/pasien, seluruh warga negara Indonesia dan warga luar negeri yang sudah 

menetap 6 bulan di Indoensia. Semua harus mengikuti menjadi peserta JKN mulai 

tahun 2014 nanti sampai seterusnya. 

 

Secara bertahap, seluruh WNI dan WLN haurs menjadi peserta semua 

BPJS kesehatan, adalah lembaga pengelolanya, di atur oleh UU. ASKES berubah 

menjadi BPJS kesehatan. PT ASKES ini sudah berpengalaman masalah mnangani 

asuransi kesehatan. Dan pemerintah menetapkan, sebagai pengelola dengan 

berbagai pertimbangannya. 

 

Provieder, pemberi pelayanan. Puskesmas dan (jaringannya), dokter praktek 

swasta, klinik, akan di rekrut secara bertahap untuk memberikan pelayanan. 

Swasta, di rekrut, karena pemerintah terbatas fasilitas dan tenaganya. 

 

Sistemnya adalah asuransi sosial. Sudah di hitung, bersifat sosial, nirlaba, tidak 

mencari keuntungan. Kalau dananya lebih, kembali untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan. JKN demikian. Sebagai peserta juga harus tahu, sebagai 

pengelola harus transparan, sebagai provider jalan dengan baik. Dengan demikian, 

negara Indonesia yang sehat akan terwujud.  

 

Indoensia sudah berani ada JKN ini, ada konsep menjalankan jaminan kesehatan 

secara nasional, walau Indoensia bukan negara maju. Tapi melakukan program 

yang di lakukan oleh negara maju. 

 

JKN, di berikan oleh orang yang sudah iuran, atau iuran yang di bayarkan oleh 

pemerintah. Fakir miksin , di pelihara oleh negara seperti dalam UUD. Namun 

demikian, tidak ada yang gratis, prinsipnya semua membayar. Hanya saja, yang 

tidak mampu di bayarkan oleh pemerintah atau negara. 

 

Manfaat JKN: 

a. Bersifat pelayanan usaha kesehatan perorangan. Mencakup pelayanan 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

b. Diatur, pelayanan yang di jamin dan tidak di jamin 

c. Pelayanan yang terstruktur. Berjenjang, primer, skunder dan tersier. Dari 

puskesmas, rujukan ke RS, demikian juga rujukan sampai rumah sakit yang 

lebih lebgkap lagi, bilamana RS itu merujuk. Sistemnya berjenjang, harus ada 

rujukan, kecuali darurat, bisa langsung ke rumah sakit. 

d. Faskes yang di gunakan milik pemerintah maupun swasta yang bekerjasama 

dengan BPJS. Tidak semua bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 



 

Bagaimana menjadi peserta; 

a. Iuran melalui outlet, seprti di perbankan yang bekerjasama dengan BPJS 

Kesehatan. Secara berkelompok juga bisa, koperasi misalnya. Kemudian, 

perusahaan juga bisa membayarkan karyawannya. Kedepan, pembantu rumah 

tangga juga semestinya di bayarkan oleh majikannya. Di Kebumen, sekarang 

ada 649 ribu peserta Jamkesmas, yang di baiayai oleh pemerintah.  Ini yang 

nanti akan di bayarkan juga oleh pemerintah pada tahun 2014. 

b. Peserta yang tidak mampu, di bayarkan peemrintah 

 

Peserta; 

a. Penerima upah 

b. Non penrima upah 

c. PBI 

 

Kedepan, mulai tahun 2014 sampai 2019, akan ada pengalihan, seluruh warga 

negara sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. peserta ASKES sekarang 75 ribu, 

di tambah PBI, tambah TNI/Polri. Setelah itu tambah seluruh perusahaan dan 

karyawan. Sampai 2019, harus sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan semua.  

 

RS mengelola dana yang ada sesuai ketentuan, BPJS kesehatan menerima klaim 

dari RS.  

 

Paket manfaat JKN; 

Pelayanan yang tidak di jamin; 

a. Tidak sesuai prosedur, tidak boleh langsung ke RS Sarjito Jogja, harus rujukan 

dari RS Kebumen, dan ada jaminan dari Kepala Dinas Kesehatan Kebumen. 

b. Di luar yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 

c. Bertujuan untuk kosmetik atau kecantikan 

d. General cekup (khusus yang ini, nanti ada saatnya) 

e. Penegobatan alternatif. 

f. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan intensif 

g. Pelayanan kesehatan pada saat bencana 

 

Prosedur pelayanan JKN; 

a. Peserta di daftarkan oleh BPJS Kesehatan, setelah mendapat rekomendasi dari 

Kepala Dinas Kesehatan. RSUD, dan Puskesmas serta jaringannya. 

b. Peserta Askes, dokter keluarga yang kemarin sudah bekerjasama. Nanti setelah 

3 bulan bisa mengajukan dokter keluarga yang lain. 3 bulan pertama harus 

mengikuti keputusan dokter sebagai pelayanan primer yang di tunjuk. 

c. Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan 

tingkat pertama. 

d. Di kebumen, 6 RS swasta. Harus melalui pelayanan tingkat pertama juga. 

 

Strukturisasi pelayanan JKN; 

Yankes yang terstruktur. 

a. Mengobati sendiri, khususnya untuk penyakit ringan, biasanya orang 

            mengambil langkah mengobati sendiri terlebih dahulu. 

b. Puskesmas, dokter keluarga, klinik 

c. Rujukan 



d. RS harus merujuk kepada RS yang lebih tinggi, apabila memang harus di 

             rujuk 

Iuran; 

 

Yang saat ini belum memiliki kartu BPJS, nanti bisa milih kelas yang mana, pelayanan kelas 

1, 2 atau 3. Yang sudah secara otomatis memiliki karu BPJS Kesehatan, adalah yang sudah 

menjadi peserta ASKES pada tahun ini. Kemudian peserta Jamkesmas yang kartunya 

berwarna biru. Bagaimana dengan yang belum? 

 

Masih ada program Jamkesda. Untuk warga miskin yang belum terkover dalam Program 

Jamkesmas. Kuota Jamkesda untuk 106 ribu. Tahun 2011, anggaranya 1,6 m. Ternyata masih 

kurang. Ini untuk rakyat miskin yang belum terkover dalam Jamkesmas. Jamkeda kabupaten, 

juga kerjsama dengan Jamkesda Propinsi. RS rujukannya ada RS Margono Purwokerto, RS 

Sarjito, RSJ Magelang, RS Kariadi. Kalau berobat di sini, maka dananya sharing. Jadi 

Jamkesda memang biayanya sharing atau berbagi. Untuk Jamkesda, berobat di RSUD 

Kebumen, shering dananya adalah 50 %, maksimal dari Pemda 2,5 juta. Sedangkan untuk 

pelayanan rumah sakit tingkta lanjut, melibatkan Propinsi. Propinsi 40 %, pemda dan pasien 

masing-masing 30 %. 30 % Pemda maskimal 5 juta rupiah.  

 

Moderator;  

Kami juga bekerjasama dengan Puskesmas  Kebumen 3, bersama Komunitas akan melakukan 

sosialisasi dan dialog warga tentang JKN di wilayah Puskesmas 3. 

Paparan nara sumber kedua; 

 

b. PT ASKES (Suwarto) HP; 08156973725 

Muqaddimah, ........................................ 

 

PT Askes, dahulu 15 Juli tahun 1968 bernama BPDPK (untuk PNS dan Pensiunan), 

beralih lagi pada tahun 1988 (menjadi perum) Husada Bhakti. Kemudian berubah 

menjadi PT ASKES sampai akhir Desember 2013 ini, laba untuk negara. 2014, berubah 

menjadi BPJS seperti di tahun 1968. Era BPJS ini, tidak mencari laba, beda dengan dulu. 

 

Sistem Jaminan Sosial Nasional; 

a. Jaminan Kesehatan oleh PT ASKES (BPJS Kesehatan) 

b. Jaminan Kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian di kelola oleh PT Jamsostek., 

Asabri, Taspen, nanti bergabung menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Pada 1 Januari 

tahun 2014 PT Askes menjadi BPJS Kesehatahn. 

 

Peserta; 

a. PBI (fakir miskin, tidak mampu) saat ini kartu Jamkesmas yang warna biru. Dulu 

pernah ada warna hijau. Warna hijau, sudah tidak berlaku lagi. 

b. Bukan PBI 

- Pekerja penerima upah, PNS, TNI, Polri, termasuk karyawan PT 

- Pekerja bukan penrima upah ( mandiri) eperti penjual bakso dll 

- Bukan pekerja. seperti para pensiunan, penanam saham. 

 

Anggota keluarga peserta; 

Suami isteri dan 3 anak. PP nya belum di ataur. Lebih dari itu (3), bisa di ikutkan, di 

daftarkan. Bapak ibu mertua, yang bukan keluarga inti, boleh di daftarkan. 

Sedangkan untuk tahapan awal, kepesertaan pada tanggal 1 Januari tahun 2014;  



1. PBI (peserta Jamkesmas) 

2. TNI Polri, penisunananya 

3. PNS dan pensiuannnya 

4. JPK Jamsostek 

5. Kemudian, peserta mandiri yang mendaftar sendiri ke BPJS Kesehatan. 

 

Untuk pekerja di suatu lembaga swasta, bila terkena PHK selama 6 bulan, pegawai tersebut 

tidak di kenakan iuran. Tetapi kalau sudah bekeraja, di kenakan iuran lagi. Untuk aturanya 

belum detail, masih menunggu. 

 

Iuran: 

a. PBI, Rp. 19.225 di bayar oleh pemerintah.  

b. Pendaftaran; 

- KK/KTP di bawah ke PT ASKES (BPJS) 

- Mengisi formulir 

- Di berikan nomer langganan oleh BPJS Kesehatan 

- Membayar di bank (BRI, BNI, Mandiri) 

- Baru dapat kartu BPJS Kesehatan 

- Kartu ASKES yang sekarang, masih berlaku, sambil menunggu kartu yang baru. 

Tidak mungkin mencetak kartu dengan secepat itu pada tahun 2014 nanti, secara 

bertahap nanti akan di ganti semua. 

 

Manfaat jaminan kesehatan; 

- Rujukan tidak boleh di minta, tetapi atas indikasi medis.  

- Dalam keadaan gawat darurat, (kalau tidak segera; maka akan mati/cacat), bapak 

ibu bisa langsung ke RS tanpa rujukan. Tidak perlu ke Puskesmas terlebih dahulu. 

 

Peserta; 

Untuk PBI, ini perawatannya di kelas 3 

Sedangkan untuk Non PBI bisa memilih, dengan kelas 1, 2 dan 3. Perbedaan kelas ini, juga 

ada selisihnya. Pada fasilitas Operasi, laborat, dll. Sehingga bisa memilih, sesuai 

kemampuan. 

 

Alur pelayanan kesehatan; 

Peserta: faskes primer-rujukan ke RS, baru kalim ke BPJS. Ambulan bila di perlukan, gratis 

dari BPJS Kesehatan. 

 

Koordinasi manfaat; 

Bila ikut BPJS, tapi ikut asuransi lainnya, ini juga bisa di korodinasikan. Misal, untuk 

pelayanan kelas satu, namun ingin mendapat fasilitas yang lebih, maka sisanya di urusi 

(dibayar) asuransi swasta itu. 

 

Rumah Sakit yang bekerjasama; 

6 RS swatas dan 2 negeri (RSUD) dan BP4 Kebumen. Permata medika, PKU Sruweng, PKU 

Gombong, Palangbiru Gombong, RS Pubowangi , dan RS Purwogondo. 

 

Membayar iuran. bisa bulanan, triwulan, setengah tahun dan satu tahun. Di bayar di depan, 

kecuali perbulan, memang untuk membayar bulan itu juga. Kalau bulan berikutnya tidak 

membayar, kartu BPJS Kesehatan tidak bisa di gunakan. Bayar dulu sepert itelepon, baru 

kartu aktif kembali. Untuk Jampersal, hanya di layani oleh yang punya kartu BPJS Kesehatan 



Pada kesempatan ini, Bapak Suwarto mengiayakan apa yang di sampaikan dr H Suprayitno, 

karena sebagian materi yang di sampaiakan, sama. 

 

Nara sumber ke 3; 

c. BPS kebumen (Bapak Yudi K) 

Muqaddimah,............................. 

 

Tadi sudah di sampikan mengenai JKN. Kelihatanya, JKN kaya tidak perlu pendataan 

lagi. Peserta PBI misalnya, di ambil dari pemegang kartu Jamkesmas. Jadi sudah secara 

otomatis. Sekarang, kami belum mendapat petunjuk pasti mengenai pendataan JKN ini. 

Apakah akan ada dan di bebankan ke BPS atau tidak. 

 

Kami hanya bisa menyampaikan sistem pendataan yang dulu, yang kami lakukan. Yang 

kami sampaikan bukan merupakan sistem yang akan di terapkan pada pendataan besok. 

 

Pada tahun 2005, BPS melakukan Program PSE (Pendataan Sosial Ekonomi) 

Waktu itu, karena kompensasi kenaikan BBM tahun 2005. Ada 14 kriteria kemiskinan. 

 

Tahun 2008, ada Program PPLS (Pendataan Perlindungan Sosial); 

Salah satu hasilnya ada Jamkesmas, BSM, raskin dsb. 

Sudah tidak menggunakan 14 krietria. Mencari RTS (sangat miskin, miskin dan hampir 

miskin). Hampir miskin itu, bila ada gejolak ekonomi, dia bisa jatuh miskin. 

 

Tahun 2011, ada program  PPLS lagi.  

Sudah mencakup 40 persen kelompok masyarakat menengah ke bawah. Secara nasional 

40 % ke bawah. Yang menjadi masalah, bila ini di rangking secara nasional, ada 

pengaruh kepadatan penduduk. Di Kebumen sekitar 57 % di PPLS 2011. 

 

Kebaiajakan makro ekonomi PPLS 2011; 

Basisnya adalah keluarga (Jamkesmas, BSM, Raskin, PKH, BLT, bantuan sosial) 

Data yang di hasilkan oleh BPS dalam PPLS 2011, di serahkan ke TNP2K di pusat. 

Diolah kemudian di lakukan kendali nmutu, di targetkan sesuai dengan program yang 

akan di munculkan. Si penerima program belum tentu sama. Penerima raskin, belum 

tentu penerima Jamkesmas.  

 

Program yang dluncurkan; 

Raskin, PKH, Jamkesmas, masing-masing beda-beda kriterianya. PKH, misalnya ada 

anak kecil 6 sampai 15 tahun umurnya. 

 

Metodologinya; 

Seluruh propinsi sama. 

Mekanismes pendatan (kunjungan ke SLS/rumah tangga) 

a. Exclusion error 

b. Inclusion eror 

 

Di Kebumen, ada yang masih terlewat dalam pendataan. Beberapa komplain juga masuk 

ke kami dari kecamatan dan desa. Di PPLS 2011, proses pendataan di ketahui oleh ketua 

RT, ada tanda tangannya. Kalau belum, berarti petugas kami melewatinya. Di ketua RT, 

ada honornya dengan harapan, yang dilibatkan juga serius. 

 



Tahapan penetapan calon RTS; 

Dari data sensus penduduk tahun 2010, kemudian lakukan prediksi, kira-kira yang 

mempunyai pendapatan ekonominya garis kemiskinan kurang dari  1,6 siapa saja. Nih ini 

kemudian di jadikan dasar pada PPLS 2011. 

 

Informasi kepsertaan program PPLS 2011 intinya pada; 

a. Keterangan individu 

b. Keterangan rumah tanga 

 

PMT untuk finalisasi PPLS 2011;  

Kebumen RTS PPLS 2011; 180.345. Kec. Kebumen 14. 695. Kelurahan Panjer, 883 

RTS. Mestinya, penerima bantuan di bawah yang kami data (RTS), bukan di atasnya. 

Yang menentukan itu bukan BPS, TNP2K lah yang menentukan kriteria penerima 

bantuan. 

Kami belum tahu, 2014, apa masih di percaya untuk PPLS lagi atau tidak.  

 

Di BPS di kenal dengan istilah kemiskinan makro dan mikro; 

Makro, hanya menunjukanan agregat saja, dari survey. Kalau mikro itu dari sensus. 

Sudah memuat nama-nama, lokasi tempat tinggal dan pekerjaannya.  

 

 

4. Dialog 

a. Bapak Sarjono (ketua RW 4) 

Untk pensiunan, kelanjutan asuransinya bagaimana dalam BPJS kesehatan? 

Untuk pendataan, terjadi kesenjangan. Ada janda miskin tidak dapat. Raskin, punya 2 

motor rumahnya bagus, dapat raskin. Agara RT dan RW tidak menjadi tumpuan, 

mohon pendataan itu detail. dari 2011, banyak perubahan ekonomi keluarga, misalnya 

yang anaknya sudah lulus dan sudah bekerja, atau suaminya sakit lama, jatuh miskin, 

ini bagaimana?. Dulu usahnya kecil, sekarang sudah mampu, ini masih dapat raskin? 

Mohon  tetap di adakan pendataan di RT RW agar sasaran program sampai sarana 

yang tepat. RT RW tidak di salahkan. Caranya ya dengan petugas dan kriterian yang 

jelas. 

 

b. Burhanudin (RT 1 RW 5) 

JKN program baru, banyak yang belum tahu. kita sebagai ujung tombok di tuntut bisa 

menjelaskan kepada warga. Tadi yang jelaskan, belum terserap semuanaya. Januari 

2014, JKN ini  akan di mulai. PBI akan di tanggung pemerintah. Padahal, penerima 

Jamkesmas yang sekarang, masih salah sasaran. Sehingga pada tahun 2014, tidak 

menjadi PBI. Ini bagaimana? 

Perlu adanya pendataan ulang dari BPS. Kami para RT akan menjadi sasaran warga 

kami. Warga kami ada yang tidak mau ronda gara-gara tidak dapat bantuan. Solusinya 

bagaimana? Saya usul, kartu BPJS tidak usah ada namanya, nanti biar bisa di gunakan 

oleh warga miskin yang belum punya kartu. Boleh apa tidak? 

 

c. Suryani, Kader Posyandu 

Kriteria miskin bagaimana, mestinya kriteria miskin kota sama desa, lain. 

Kami dari kader, ada pendataan keluarga. Bekerjas ama dengan kelompok yang ada di 

RT. Dasar apa yang di ambil, sehingga tahun kemarin kartu JPS ternyata banyak tidak 

tepat. Dasar kebijakannya dari mana? 

 



Jawaban Nara Sumber; 

 

Bapak Suwarto, SE MM,  PT ASKES; 

1. Yang memiliki kartu ASKES saat ini di suruh sehat jangan berobat. Kalau berobat 

prosedurnya sama, tidak ada perubahan. Kartu Askes tetap berlaku seperti sekarang. 

Pelayanan sesuai dengan golongan. Yang mendaftar adalah perorangan yang akan 

mendafatr mandiri karena belum punya kartu ASKES. Pemegang Askes tidak ada 

perubahan di kartu. Nanti, akan di rubah menjadi kartu BPJS, mungkin di tahun 2015. 

Bila kartu Askes hilang, cukup memberi pernyataan di ASKES, penyataan bermetarai, 

nanti di beri kartu baru. 

 

dr H. Suprayitno, Dinkes Kebumen; 

1. JKN, kaitanya dengan pembiayaan. Meningkatkan dan memelihara kesehatan. 

Dengan cara sistem asuransi sosial. Sakit kapanpun, bisa di layani, asalakan 

membayar premi. Yang tidak masuk dalam PBI, bisa milih kelasnya. Soal data PBI, 

kami juga tidak tahu, Puskesmas juga di kejar-kejar. Dasarnya bukan Dinkes. Kita 

hanya terima data. TNP2K lah yang menentukan penerima bantuan itu. Kita tidak 

ngusulkan. Mungkin dasarnya dari BPS. Masih ada peluang lain, untuk warga yang 

belum terkover dalam Jamkesmas. Jamkesda, silahkan di gunakan, dengan SKTM 

dari desa dan kecamatan. Masih sharing 50 % dalam pembiayaan. 

 

Bapak Yudi K, BPS Kebumen; 

1. Saya setuju perjalanan keadaan warga atau rumah tangga dan keluarga tahun 2011 

hjingga sekarang, sudah berubah. Dulu tidak mampu-sekarang mampu, atau 

sebaliknya. Saya secara pribadi, setuju bila ada pendataan lagi. Sampai saat ini belum 

ada tanda akan ada PPLS 2014. Solusi untuk yang belum terdaftar bagaimana?, 

idelanya ya ada pendataan ulang. Saya berpesan kepada anda semua. Di RT, 

kedepannya, kami berpesan, ketika ada pendataan apaun itu, bapak mesti lebih care 

(terbuka) lagi, fungsinya untuk apa, surat tugasnya mana. Jangan apatis, harus di 

tanayakan lebih jelas. Untuk kelurahan Panjer, paling sering kena pendataan BPS, 

bahkan setiap 3 bulan sekali. Salah satunya, Susenas, Survey Ekonomi Nasional. 

Sampel, untuk makro. 

2. Kriteria miskin. Data PPLS 2011, hasil sensus penduduk tahun 2010 sebagai awalnya. 

Di ambil 40 % terbawah. Kita dapatkan nama-nama. Ke lapangan, kita verifikasi dari 

masing-masing RT. Misalanya, 30 warga miskin RT itu, di ambil 3 orang untuk di 

wawancarai, untuk di tanyai, ada nggak yang lebih miskin. Kemudian, ada tidak 30 

itu, yang seharusnya tidak mikin, tentu ini dengan ketua RT juga.  

 

Peserta; 

1. Pak Jito, RT 2.  

Melihat JKN ini baik. Yang jadi masalah, mengajak masyarakat untuk mampu 

membayar premi di luar yang sudah di tanggung. Yang belum terdaftar di Jamkesmas, 

maka milih lari ke Jamkesda semua. Ini mekanismenya bagaimana?  

Pendataan, katanya melibatkan ketua RT, tolong benar-benar di libatkan. Dari BPS 

harus hati-hati menurunkan petugas ke lapangan. Untuk ASKES, bagaimana yang dari 

perusahaan swasta? 

  

Bapak Yudi K, BPS Kebumen; 

Prosedur kami, petugas di lapngan, wajib lapor ke ketua RT. Jadi ya memang harus 

melibatkan RT. Kami terbatas dalam mengawasi, apa betul-betul ketemu ketua RT, atau 



sudah ketemu tapi kurang paham data itu untuk apa. Kami menerima masukan, kedepan, 

petugas memang harus yang berkualitas. 

 

dr H Suprayitno, Dinkes Kebumen; 

Dinkes hanya membagi kartu, juga kesulitan. Asuransi ini sifatnya sosial, harus ada namanya, 

harus tercantum siapa yang sakit. kaitanya dengan Jamkesda. Sudah menetapkan dari SK 

Bupati, 106 ribu orang untuk peluang  Jamkesda. Realitanya, yang sakit justru di luar 106 

ribu itu. Ini kan berarti masih terbuka. Terkait rujukan ke RS luar kabupaten, di samping ada 

rujukan RSUD, harus ada jaminan dari dinas kesehatan.  

 

Suwarto, PT ASKES;  

Peserta jamsostek yang ikut JPK Jamsostek. Ini otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. 

yang belum terdaftar karena suatu hal, ya bisa di daftarkan atau mendaftar sendiri. 

 

Peserta ; 

Kaitanya dengan premi, saya kira keberatan pak. Sekolah sekarang banyak gratis, masa 

kesehatannya membayar? 

 

Suwarto, PT Askes; 

Membayar iuran. kalau tidak sakit, uangnya di gunakan untuk membayar yang sakit. di luar 

peserta Jamkesmas, bisa di Jamkesda. Atau mendaftar sendiri. Sepanjang daerah (APBD) 

mampu membayar premi Jamkesda, itu bisa masuk dalam BPJS, tergantung keuangan daerah. 

Ikut peserta BPJS, berapapun, dan sakit sampai cuci darah sekalipun, kita tanggung itu.  

 

 

Pukul 16.30. 

PENUTUP. 

 

Acara di akhiri dengan membaca Hamdalam secara bersama-sama 

 


