
 

 

-KEBUMEN 

Kebutuhan informasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) juga di harapkan oleh para kaum perempuan, 
khususnya ibu-ibu rumah tangga. Berbeda dengan diskusi-
duskusi publik sebelumnya, di mana diskusi menghadirkan 
dari berbagai unsur desa yang mayoritas adalah kaum 
lelaki. Kali ini, Komunitas Informasi Pojok JKN 
Kebumen bersama Kepala Desa Gemeksekti, 
Ngumuludin berdiskusi secara eksklusif yaitu dengan 
kaum perempuan se desa Gemeksekti kecamatan 
Kebumen (16/1). Di ikuti sekitar 80 kaum perempuan terdiri 
dari perwakilan masing-masing pengurus PKK di tingkat 
RT, RW, Desa, dan tokoh perempuan serta ibu rumah 
tangga. Hadir pula perwakilan dari Puskesmas Kebumen 
III, Bapak Dani.                                                                      

Kepala desa Gemeksekti, Ngumuludin, dalam 
sambutannya menyampaikan, kita sudah memasuki era 
Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, namun sampai 
saat ini belum ada sosialisasi apa itu JKN, apa itu BPJS 
kepada warga masyarakat Gemeksekti. Informasi baru di 
dapat sepotong-sepotong dari iklan di televisi, dan koran. 
Itupun masyarakat yang rajin menonton televisi dan 
membaca koran. Mayoritas warga belum memahami JKN, 
harus berbuat apa, dan apa kewajiban dan hak warga. 
Sebagai narasumber informasi JKN adalah Komuntas 
Informasi Pojok JKN yang dalam hal ini dihadiri oleh 
Hariyanto dan kawan-kawannya. Kami berharap, 
kebingungan warga soal JKN ini bisa di tanyakan 
langsung, sehingga bisa dipahami dan dimanfaatkan 
program JKN ini, tegas Ngumuludin. 

Hariyanto sebagai narasumber dari Komunitas Informasi 
Pojok JKN, menyampaikan perlunya masyarakat 
mengetahui tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang 
sudah di mulai pada 1 Januari tahun 2014. Dalam 
kesempatan ini, Komunitas juga membagikan kepada 
peserta, leaflet tentang JKN yang berisi tentang pengertian 
JKN, manfaat, kepesertaan dan sistem layanan kesehatan 

peserta dalam JKN. Hariyanto, juga menyampaikan file 
penting pada layar slide yang terpampang di depan 
tentang beberapa regulasi JKN, cara mendaftar menjadi 
peserta BPJS, sistem rujukan, daftar formularium 
nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 328 tahun 2013 tentang Formularium Nasional, 
dan tarif layanan kesehatan pada program JKN sesuai 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 
2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat 
Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 
Masyarakat atau pasien semestinya mengetahui jenis dan 
kualitas obat yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan 
serta tarif untuk jenis-jenis penyakit. Sehingga masyarakat 
(peserta BPJS Kesehatan) tidak perlu hawatir tidak ada 
biaya untuk membeli obat yang mahal jika sewaktu-waktu 
sakit. Karena sakit apapun, menjadi hak peserta untuk di 
rawat dan di obati.  Informasi tersebut di atas juga 
semestinya dipahami dengan tuntas oleh semua pihak, 
terlebih pihak pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan 
para tenaga medis yang ada di dalamnya. Sehingga dalam 
memberikan layanan kesehatan terhadap pasien JKN tidak 
terjadi hal yang membingungkan yang berdampak pada 
kekecewaan, ketidakpuasan dan kerugian pasien. 
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Peserta Mandiri Bisa Naik Kelas Perawatan 

 

Beberapa waktu yang lalu (11/1/14) Komunitas Informasi 
Pojok JKN juga menerima pengaduan dari Kepala Desa 
Trikarso, Sutrisno. Dia, mengadukan warganya yang sudah 
menjadi peserta JKN atau peserta BPJS Kesehatan ketika di 
rawat inap di rumah sakit  di minta membeli obat atas perintah 
dokter. Hariyanto bersama Sutrisno di temani beberapa 
anggota Komunitas menemui Pihak RSUD Kebumen untuk 
melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Di temui langsung oleh 
Kepala RSUD Kebumen, Bambang Suryanto dan Bapak Y. Tri 
Prabowo (Kabid pelayanan medis RSUD Kebumen). Ketika 
dokter membuat resep untuk obat-obatan yang tidak ada 
dalam apotik rumah sakit / tidak tercantum dalam daftar 

Halaman 2 Pojok Utama 

formularium nasional, maka harus mendapat persetujuan 
atau rekomendasi dari Komite Etik Rumah Sakit. Pihak 
yang membeli adalah pihak farmasi  rumah sakit, bukan 
pasien. Begitulah sistem JKN, dimana semua pembiayaan 
perawatan di tanggung oleh BPJS Kesehatan. dr Y Tri 
Prabowo berpendapat, sistem JKN yang sudah di mulai 
pada 1 Januari tahun 2014 merupakan revolusi di bidang 
kesehatan. sistem pelayanan, kepesertaan, obat-obatan, 
harga dan tarif pelayanan, tarif kapitasi dan lain-lain, 
berbeda dengan sebelum era JKN. Dr Tri Prabowo, 
berharap dengan sistem JKN ini walaupun masih baru,, 
dapat meningkatkan layanan kesehatan terhadap pasien, 
terutama pembiayaan yg dalam era Jamkesmas belum 
bisa terbiayai sekarang dapat dibiayai. 
 

Peserta BPJS Kesehatan yang di tanggung oleh pemerintah 

atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) mendapat jatah 

perawatan di kelas III. Iuran yang di tanggung pemerintah 

sebesar Rp. 19.225. peserta PBI tidak bisa meminta pindah 

kelas perawatan ketika sakit. Berbeda dengan peserta 

BPJS Kesehatan yang mendaftar secara mandiri (Non PBI). 

Peserta pendaftar mandiri, bebas memilih besaran iuran 

dan kelas perawatan. Jika memilih iuran untuk kelas III, 

maka iuran nya Rp 25.500. Namun, jika sakit boleh 

berpindah ke perawatan kelas II, bahkan kelas I. Sistim 

yang di terapkan adalah cost sharing. Ada biaya tambahan 

karena naik kelas. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan 

oleh RSUD Kebumen melalui bagian pelayanan medis, dr 

Y. Tri Prabowo (11/1/14). Pindah kelas perawatan juga 

dicoba oleh salah seorang warga Watubarut Kebumen 

yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, Koko (45). 

Dia merupakan peserta yang mendaftar secara mandiri 

(Pekerja Bukan Penerima Upah) yang memilih iuran 

untuk perawatan kelas III yaitu sebesar Rp. 25.500 setiap 

bulannya. Ketika rawat inap di salah satu rumah sakit 

swasta di Kebumen yang bekerjasama dengan BPJS 

Kesehatan, keluarga meminta untuk pindah ke kelas II. 

Pihak rumah sakitpun menerima. Seperti pada umumnya 

perawatan kelas III, dimana pasien di tempatkan secara 

berjajar (beberapa pasien dalam satu ruangan). 

Sedangkan kelas II, sudah terpisah, satu bidang ruangan 

Pojok Berita 
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HOTLINE SMS GATEWAY JKN, DI CARI WARGA KEBUMEN 

 

untuk satu pasien. Pasien lebih nyaman. Koko di rujuk ke 

pelayanan tingkat II setelah mendapat rujukan dari 

pelayanan tingkat I (dokter) praktek yang tertera pada kartu  

BPJS Kesehatan pada pertengahan Januari 2014. Kurang 

lebih 5 hari di rawat di rumah sakit. Diperbolehkan pulang, 

namun masih dalam status rawat jalan untuk 1 kali cek 

dan pengobatan. Dia hanya di minta membayar, biaya 

naik kelas, kurang lebih 400 ribu rupiah. Jika tidak 

memilih naik kelas, maka di pastikan tidak ada 

tambahan biaya.  

 

 

Pojok Profil  
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087.4839.4849. Adalah nomor SMS maupun telpon 

informasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Mungkin, 

satu-satunya di Kebumen nomor khusus yang hanya 

melayani pertanyaan soal Jaminan Kesehatan. Komunitas 

Informasi Pojok JKN Kebumen telah mempublikasikannya 

sejak September tahun 2013 melalui koran, newsletter 

maupun banner yang terpampang di depan sekretariat Jl 

Kapten Piere Tendean Nomer 31 Kutosari Kebumen dan 

terpampang pada banner acara diskusi publik yang di 

adakan oleh Komunitas Informasi Pojok JKN di banyak 

tempat. Sejak September sampai Desember tahun 2013, 

nomor SMS tersebut tidak begitu sibuk. Namun sejak 

diberlakukannya JKN oleh pemerintah melalui BPJS 

Kesehatan pada 1 Januari tahun 2014 kemarin, nomor 

tersebut sangat sibuk melayani pertanyaan-pertanyaan 

warga Kebumen yang mencari tahu informasi JKN.  

Pertanyaan Online juga sudah ramai, bisa di lihat di 

www.k3dkebumen.wordpress.com. Sampai berita ini di 

buat, setiap harinya 2 sampai 3 nomor menghubungi SMS 

hotline tersebut. Yang masih hangat baru-baru ini, Hartanto 

warga kelurahan Panjer, tidak cukup SMS dan telepon, dia 

bahkan datang langsung untuk menyampaikan pertanyaan-

pertanyaan yang muncul di lingkungannya. Setidaknya ada 

3 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini juga yang 

paling sering di tanyakan oleh warga yang 

menghubungi via SMS hotline. Pertama, tentang 

bagaimana cara mendaftar peserta mandiri (diluar 

peserta Jamkesmas) dan dimana kantor BPJSnya? 

Kedua, Bolehkah mendaftar hanya seorang saja, dan 

bolehkah mendaftar secara kolektif bagaimana 

caranya? Ketiga, Iuran perbulan dan bagaimana sistim 

pembayarannya?  

Hartanto, adalah warga biasa yang mendorong warga 

di lingkungannya di tingkat RT untuk mendaftar peserta 

BPJS secara kolektif. Dia meminta penjelasan dan 

contoh blangko yang harus di isi ketika mendaftar. 

Menurutnya, kelompok yang menerima pengaduan 

tentang JKN di Kebumen hanya Komunitas Informasi 

Pojok JKN, belum ada yang lain.  Sobari, warga 

Kutosari ketika bertanya ke pihak pemerintah desa, di 

arahkan untuk datang langsung ke sekretariat 

Komunitas. Agung, warga Kebumen yang bertanya 

langsung ke kantor BPJS Kesehatan tentang JKN, 

malah di arahkan untuk datang langsung ke sekretariat 

Komunitas, karena pegawai BPJS Kesehatan 

disibukkan dalam melayani pendaftaran. Begitu banyak 

warga Kebumen yang kebingungan soal pemahaman 

JKN ini dan membutuhkan penjelasan. Dari pihak 

BPJS dan Pemerintah belum ada yang mengurusi soal 

pengaduan JKN, begitu juga DJSN (Dewan Jaminan 

Sosial Nasional) Kabupaten yang bertugas mengawasi 

program JKN di daerah belum ada. Komunitas 

Informasi Pojok JKN, dalam waktu dekat juga akan 

menyampaikan langsung ke Kementerian pusat yang 

terkait, tentang segala problematika pelaksanaan JKN 

di daerah, utamanya yang menyangkut warga miskin 

dan tidak mampu yang belum terjamin kesehatannya.  
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(Penerima Bantuan 

Iuran). Kemudian ada 

PMKS (Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial atau PGOT 

(Pengemis Gelendangan 

dan Orang Terlantar) 

termasuk penghuni panti. 

Yang di lakukan oleh 

Komunitas Kebumen, di 

harapkan untuk bisa 

masuk di adopsi menjadi 

model pendataan yang 

partisipatif oleh 

pemerintah. Bisakah? 

Siapa lembaga yang 

berwenang? Tegas 

Faisol.  Setelah 

ASIK (Akses Informasi 

Berbasis Komunitas) 

Medialink yang di 

laksanakan di 3 daerah, 

Kebumen, Sidoarjo dan 

Lumajang, menemukan 

banyak persoalan 

diantarannya adalah 

tersumbatnya informasi 

JKN di daerah. Di tiga 

daerah ini tidak sama. Di 

Kebumen, sudah 

melakukan pendataan 

mandiri warga miskin yang 

tidak terkover dalam 

kepesertaan program 

Jamkesmas yang 

sekarang menjadi PBI 

Komunitas Informasi 

Pojok JKN melalui 

Hariyanto menyampaikan 

model dan hasil 

pendataan mandiri, 

berbagai tanggapan 

muncul. Tanggapan yang 

ada belum sampai 

kepada upaya solutif agar 

„open data kepesertaan 

JKN ini‟ di terima. 

Tanggapan masih 

berkutat pada problem 

teknis antara sesama 

kementerian dan 

lembaga pemerintah 

dalam strategi publikasi 

informasi . 

“Menggagas ‘Open Data’ Kepesertaan JKN Yang Partisipatif” 

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di daerah, muncul banyak sekali 

persoalan. Utamanya adalah persoalan warga miskin yang belum terkover dalam 

PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang di bayarkan oleh Pemerintah pusat kepada 

BPJS Kesehatan. Kemudian kelompok PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang 

Terlantar). Mereka semua semestinya di bayarkan iurannya oleh pemerintah 

sebagai PBI. Hariyanto (Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen) menyampaikan 

langsung berbagai temuan di Kebumen kepada Kementerian Kesehatan melalui 

Bapak Riyadi (Bagian Penanganan Pengaduan Kemenkes RI) di Hotel Akmani 

Jakarta pada Rabu, 29 Januari 2014 di sela-sela istirahat acara FGD yang di 

fasilitasi oleh Medialink Jakarta. Dari hasil pendataan Mandiri Komunitas, di desa 

Kutosari ada sekitar 500 lebih warga miskin yang belum terkover dalam Program 

Jamkesmas yang sekarang menjadi PBI dan ada 650 anak yatim/penghuni panti di 

seluruh Kebumen. Hariyanto berharap, ada mekansime solutif untuk mengkover 

mereka semua dalam JKN. Jika dalam program Jamkesmas, PGOT cukup berobat 

dengan rekomendasi Dinas Sosial, tapi sekarang era BPJS, mereka tidak terkover 

karena persoalan mekanisme administrasi yang beda. Harus ada peraturan yang 

berpihak kepada mereka, tegasnya. 

Sampaikan langsung ke kementerian kesehatan 

Halaman 4 

Rabu, 29 Januari 2014 

bertempat di Hotel Akmani 

Jakarta, Medialink 

mengadakan FGD (Focus 

Group Discussion) dalam 

rangka “Menggagas Open 

Data Kepesertaan JKN 

Yang Partisipastif”. Acara 

ini di hadiri oleh perwakilan 

Kemenkes RI, BPJS 

Kesehatan, UKP4, 

Kemenkominfo, KIP Pusat, 

Media, dan Komunitas 

Informas Pojok JKN 

Kebumen. Ahmad Faisol, 

direktur Medialink 

menyampaikan dalam 

pengantarnya, program 
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Pojok Kegiatan 


