
Notulen Pertemuan dengan Badan Publik  

Komunitas Informasi Pojok JKN dengan Puskesmas Kebumen III 

Tempat: Balai Pertemuan Puskesmas Kebumen III 

 

Hari Tanggal : Senin Pagi Pukul 10.00 – 12.00, 9 Desember 2013 

 

Peserta : 25 Orang terdiri dari 

(Komunitas Informasi Pojok JKN, Kepala Puskesmas Kebumen III dan Jajarannya, 6 Kepala 

Desa/Ketua BPD/Ketua LKMD 6 desa di wilayah Puskesmas Kebumen III) 

 

Acara di mulai pada pukul 10.00 WIB 

Moderator: Sudarman (Ka TU Puskesmas Kebumen III) 

Di buka dengan membaca Basmalah secara bersama-sama. 

 

Puskesmas Kebumen III berinisiatif untuk mengumpulkan kepala desa dan tokoh masyarakat 

6 desa di wilayahnya untuk bersosialisasi dan berdiskusi tentang Jaminan Kesehatan 

Nasional. Dilaksanakan pada Senin pagi, 9 Desember 2013 bertempat di aula Puskesmas.  

Hal ini dilakukan karena masyarakat sekitar Puskesmas harus tahu informasi JKN. Juga 

dalam rangka melaksanakan komitmen kami dengan Komunitas Informasi Pojok JKN 

Kebumen pada acara road show badan publik kesehatan di Kebumen pada tanggal 30 

September 2013, tegas Kepala Puskesmas Kebumen III,  Bapak H. Tri Tungal Eko Sapto, 

SKM MPH dalam sambutannya. Puskesmas Kebumen III, salah satu Puskesmas yang di 

awasi oleh Komunitas Informasi Pojok JKN khusunya dalam persiapan menyambut era JKN 

tahun 2014. kami di tuntut untuk proaktif, jemput bola manakala ada warga yang sakit. untuk 

mendata warga miskin yang belum terkover program Jamkesmas. Kami juga di tuntut untuk 

terbuka berkait dengan pelayanan kesehatan dan perawatan di sini. Kami siap, kami siap 

menerima masukan dan kritikan yang baik. 

Dia melanjutkan, Belum ada Puskesmas di Kebumen yang mengambil inisiatif untuk 

menyatakan siap menyambut era BPJS Kesehatan 1 Januari 2014 sebagai pelayanan primer 

(pokok) dalam JKN, salah satu bentuknya adalah melakukan sosialisasi tanpa menunggu 

interuksi, dan turun ke desa.  

Puskesmas Kebumen III akan keliling bersosialisasi ke tingkat desa dalam Desember 2013 

dan Januari 2014,  ini akan kami lakukan bersama Komunitas Informasi Pojok JKN untuk 

berdiskusi dan mendengar langsung aspirasi dari warga tentang Jaminan Kesehatan. 



Komunitas harus mau bersama kami turun langsung ke bawah. Ini kami lakukan, karena kami 

komitmen dengan Komunitas tersebut. Atas dorongan dari komunitas inilah, maka komunitas 

harus mau turun ke bawah bersama kami. Kami siap, siap terbuka, siap bekerjasama, dan siap 

menampung usulan dari warga, tegasnya. Kami tidak alergi dengan pihak luar yang ingin 

mengetahui manajemen Puskesmas Kebumen III. oleh komunitas, Puskesmas III juga di 

beritakan di internet, di webnya ASIK Jakarta. Jadi, kami tidak ingin ada masalah sedikitpun 

dalam pelayanan masyarakat. Nanti kalau ada masalah, ketidakseriusan, ini secara otomatis 

pihak luar akan mengetahuinya. 

Acara ini menghadirkan 6 kepala desa di wilayah Puskesmas Kebumen III, ketua LKMD, 

Ketua BPD, bidan, dan tokoh masyarakat.  

Hadir juga Bapak Suwarto dari kepala operasional PT ASKES Kebumen. 

Hal senada juga di sampaikan Bapak Suwarto, bilamana Bapak Ibu menginginkan berbagai 

regulasi peraturan tentang JKN agar lebih memahami dan dapat di sebarluaskan, bisa 

langsung datang ke kami, atau bisa juga ke Komunitas Informasi Pojok JKN sebagai mitra 

kami, tegasnya. 

Lebih lanjut Suwarto menyampaikan, peserta mandiri, diluar peserta Jamkesmas (PBI) yang 

sudah di tanggung oleh pemerintah, bisa langsung mendaftar ke kantor kami dengan foto KK, 

KTP, mengisi formulir. Kemudian membayar iuran untuk bulan yang pertama ketika 

mendaftar, di bank yang bekerjasama dengan PT ASKES atau BPJS Kesehatan.  

Saat ini baru 3 bank, yaitu BRI, BNI dan Mandiri. Setelah membayar, kami akan 

mengeluarkan kartu peserta BPJS Kesehatan. cara membayar premi bulanan selanjutnya, 

bisa perbulan, bisa 3 sekali, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun sekali. Tapi harus di bayar di muka. 

Sebaiknya juga tidak menunggak setiap bulannya, nanti ada denda tunggakan.  

Kalau sampai menunggak 3 bulan, sedangkan bulan ke 4 nya sakit, maka pasien tidak dapat 

mendapat layanan dari BPJS Kesehatan. seperti telepon, ketika belum membayar, telepon 

mati tidak bisa di gunakan sampai yang bersangkutan melunasi tunggakannya, tegasnya. 

Kepala Puskesmas menambahkan, Informasi pelaksanaan JKN, ini perlu secepatnya sampai 

ke masyarakat desa. Kami berharap, kepala desa tidak usah menunggu instruksi, atau 

menunggu ada acara sosialisasi dari kecamatan. Bila sudah ada, itu akan lebih baik. Namun, 



kepala desa bersama BPD dan LKMD serta organisasi desa lainnya, akan lebih baik 

mengambil inisiatif untuk mengadakan sosialisasi sendiri, tentang JKN dan kepesertaan ini. 

Kami siap menjadi nara sumber tentu di bantu Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen. 

Dari sisi kepesertaan saja, ini bisa jadi masalah. Kami sudah mengkroscek di desa wilayah 

kami. Peserta Jamkesmas tahun 2013 masih sama persis dengan penerima kartu Jamkesmas 

tahun 2012. Peserta Jamkesmas inilah yang nanti akan menjadi peserta PBI (Penerima 

Bantuan Iuran) dalam JKN yang di selenggarakan oleh BPJS Kesehatan. ini perlu di 

sosialisasikan khususnya peserta Jamkesmas. Jadi nanti kalau sakit, tidak perlu bingung lagi. 

Datang saja ke Puskesmas atau dokter yang di tunjuk.  

Dalam waktu dekat, kami juga akan membuat SOP rujukan Puskesmas. Obat apa yang 

tersedia, dan bagaimana batasan orang untuk segera di rujuk. Sehingga, kalau memang cukup 

di Puskesmas, ya sudah cukup sebagai pelayanan pertama. Kalau memang harus di rujuk, ya 

harus di rujuk segera. 

Nanag Wahidin Yusuf, Koordinator Komunitas Informasi Pojok JKN, mengungkapkan 

kesiapannya kepada Kepala Puskesmas Kebumen III untuk turun ke bawah ke desa-desa. 3 

bulan kemarin mulai dari bulan September-November, kita bersosialisasi dan diskusi tentang 

JKN dengan menghadirkan nara sumber dari Dinas Kesehatan, PT Askes dan BPS Kebumen. 

Ini kami lakukan di beberapa tempat, di Kutosari, di Balai Desa, di jalan tendean, di desa 

Trikarso, kemudian rencana tanggal 13 Desember di Kelurahan Panjer. Nanti sore (Senin sore 

habis dhuhur) juga ada diskusi dengan jajaran pemerintahan di kelurahan Panjer. Di lanjutkan 

nanti pada Jum’at tanggal 13 Desember 2013 diskusi dengan menghadirkan badan Publik 

sebagai nara sumber. Jadi kami selama 3 bulan ini, mengadakan diskusi setiap 2 minggu 

sekali.  

Tahap selanjutnya, kami mengawal jalanny JKN dan BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 

mendatang. Kepesertaan juga kami akan mengawalnya. Karena banyak warga yang tidak 

mampu yang belum terkover dalam Jamkesmas yang akan berubah menjadi PBI mulai 1 

Januari 2014.  

Acara berakhir pada pukul 12.00 WIB 

Di tutup dengan membaca Hamdalah secara bersama-sama. 

 


