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Acara Lokakarya dengan Tema “Akses Layanan Jaminan Kesehatan Khusus ” 

dilaksanakan pada hari Jumat/ 26 Agustus 2016  di Kecamatan Lendah Kulon 

Progo. Acara dimulai pada pukul 09.15 WIB dan selesai pukul  11.30 WIB. 

 

Pembukaan 

Pembukaan disampaikan oleh Agustina Damayanti-UCP URK 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Yang terhormat Bapak Lutfi Huzaini  perwakilan Bapel Jamkesos DIY 

Yang terhormat perwakilan Organsiasi Disabilitas di DIY 

Yang terhormat Bapak/Ibu Perwakilan orang tua dari penyandang Disabilitas Kab Kulon 

Progo 

Yang terhormat Bapak/Ibu Peserta Temu Inklusi di DIY maupun luar DIY 

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan YME, karena hari ini 

kita masih diberi anugrah terindah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat 

bagus ini untuk menghandiri Lokakarya Tematik Akses Layanan Jamkesus bagi 

Penyandang Disabilitas. 

Untuk selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara yang akan dilalui hari ini.  
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1. Pembukaan 

2. Pemaparan dan diskusi Akses Layanan Jamkesus dipandu oleh Bapak Tri Wibawa 

3. Penutup  

Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara dengan berdoa 

semoga acara kita lancar dan diakhir sesi bisa mendapatkan manfaat untuk diri kita sendiri 

ataupun untuk orang sekitar kita. Berdoa dipersilahkan… selesai. 

Memasuki acara ke dua, pemaparan dan diskusi Akses Layanan  Jamkesus yang akan 

dipandu bapak Tri Wibawa. Waktu dipersilahkan.  
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Pemaparan Materi oleh Bapak drg. Lutfi Huzaini. M.Kes, AAK. 

Pengantar oleh Tri Wibawa- Moderator 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Pagi bapak//ibu sekalian.  

Terimakasih pada bapak/ibu sekalian. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kita 

pada Tuhan Yang Maha Kuasa,  dimana pada kesempatan pagi hari ini, kita masih bisa 

bersama-sama untuk meluangkan waktu untuk bertemu dalam rangka Lokakarya Tematik 

dengan judul Akses Layanan Jamkesus bagi Penyandang Disabilitas.  

Kesehatan dan alat bantu mobilitas merupakan hak dasar bagi teman disabilitas. Kedua 

unsur ini sangat penting dimiliki oleh penyandang disabilitas. Untuk itu pemerintah 

Yogyakarta berupaya memberikan Jaminan Kesehatan disabilitas melalui Jamkesus. 

Jamkesus yang sering kita dengar, sangatlah bermanfaat bagi penyandang disabilitas. 

Oleh karena itu kita akan berdiskusi bersama, bagaimana teman disabilitas bisa mengakses 

Jamkesus.  

Oleh karena itu kita menghadirkan Bapak Lutfi Huzaini. Biodata beliau Drg. Lutfi Huzaini 

M.Kes, AAK. Tempat Tanggal Lahir, Yogyakarta 23 23 Februari 1969. Alamat di Jalan 

Sidorejo Godean. Beliau sudah lama di Bapel Jameksos sebagai Penatalaksanaan Jaminan 

Kesehatan. Beliau sangat tepat kita undang pada saat ini. Beliau dibagian penata 

laksanaan. Kepada bapak Lutfi kami persilahkan.  
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Pemaparan Materi oleh Bapak Lutfi Huzaini 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

Hari ini  kita akan menyampaikan kenapa ada Jamkesus di Jogja.  

Kita punya dasar hukum.  

1. Kita sudah meratifikasi UU Difabel. Undang-Undang No 19 Tahun 2011 TENTANG 

Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi 

Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 No 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5251)  

2. Pemerintah Daerah Istimewa sudah mempunyai peraturan Daerah sebelum ada UU 

Difabel. Pada tahun 2012 kita sudah membuat Perda pemenuhan hak difabel. 

Perda Provinsi DIY No 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-

Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Perda itu diamanatkan bagiamana Jaminan 

Kesehatan bisa diakses oleh difabel.  

3. Pergub DIY No 51 Tahun 2013 Tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas. Karena Jamkesmas tidak 

mengakomodasi Jaminan Kesehatan. Karena ada kekurangan, maka kita turunkan 

menjadi Pergub Jaminan Kesehatan khusus. Karena Jamkesmas untuk masyarakat 

miskin. Tapi Jamkesus adalah untuk difabel yang kategorinya sudah sesuai dengan 

Perda. Jadi setelah kita melihat kelemahan Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamksesms) pada waktu itu, kita turunkan Jaminan Kesehatan Khusus. Jadi 

bagaimana difabel masuk pada masuk dalam program Jamkesus. Maka perlu 

payung hukum, menilai apa yang sesuai dengan kebutuhan difabel.  
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4. Muncullah. Pergub DIY No 14 Tahun 2014 Tentang Penilaian Kebutuhan 

Penyandang Disabilitas.Dalam Pergub ini masih ada kekurangan lagi. Dalam 

Jaminan Kesehatan yang ada di Permenkes, hanya ada 6 alat bantu yaitu Kacamata, 

gigi palsu, Collar nack, Korset dan Kaki Tangan Palsu dan Hearing Aid.  

5. Ada yang tidak dijamin Jamkesmas. Maka kita buatkan dalam Pergub DIY No 83  

Tahun  2014 Tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan Bagi Peserta Jaminan 

Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas. Kita kembangkan menjadi 41 alat bantu. 

Yaitu Kursi roda individual, Obturator palatoscisis (Langit-langit sumbing),Loop Low 

Vision,. Dan kaki palsu dan tangan palsu dsb. Rinciannya ada 41 alat bantu 

pengembangan 6 alat bantu. Sehingga dengan itu kita bisa mendeteksi dan 

mengakomodasi orang orang yang akan kita jadikan Peserta Jamkesus.  

 

Pendahuluan  

Pada tahun 2014 peserta kita jumlahnya 25 ribu Orang. Tapi  yang mengakses hanya 6 

orang. Tahun 2015 dapat peserta 26.836. Sampai bulan Oktober yang mengakses 30 

orang. Berarti semua difabel sehat. Karena aksesnya kurang,dsb. Setelah pertemuan di 

Jakarta, bagaimana DIY membuat inovasi pelayanan yang bisa diakses segera oleh difabel. 

Maka kita buat Jamkesus Terpadu. Dimana satu lokasi ini ada Dinsos sebagai pendeteksi 

apakah dia peserta yang terdaftar, Bapel Jamkesos sebagai pembayar, ada dokter keluarga 

dan puskesmas, ada dokter spesialis dan ada mitra alat bantu. Sehingga mereka dengan 1 

kali kunjungan bisa mengakses semuanya. Alhamdulillah bulan November dan Desember 

kita adakan 3 kali Jamkesus Terpadu, di Wonosari, Pundong Bantul dan Sentolo. Yang 
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mengakses 200 orang dalam 3 kali waktu atau 3 hari. Dengan terserap dana 250 juta. Kursi 

roda yang kita berikan 80 kursi roda. Kaki tangan palsu ada 40 buah. Sehingga pemerintah 

membuat tahun 2016 ini ada 15 titik. Dalam waktu sampai Agustus kita juga sudah 

menjalankan 7 kali pelayanan Jamkesus. Yang sudah kita layani sejumlah 1.127 dengan 

biaya yang kita keluarkan 980 juta. Kursi roda yang dikeluarkan 180 buah bekerjasama 

dengan UCP. Hearing Aid sekita 30, kacamata 50. Dan kaki tangan palsu yang paling 

banyak yaiatu 200. Itu manfaatnya yang kita sampakan pada manfaat jamkesus.  Besok 

tanggal 31 Agustus dilaksanakan di Jamkesus terpadu. Nanti teman luar Jogja bisa melihat 

kegiatan kita. Integrasi kita bagaimana kita melayani teman difabel. Anggaran untuk 

teman difabel dengan sistem jaminan sebanyak 9 milyar. Alhamdulillah sudah terserap 1 

milyar. Tahun kemaren tanpa ada Jamkesus 50 juta. Ada peningkatan. Ini yang 9 milyar, 1 

milyar untuk Jamkesus.  Belum yang lain. Secara normatif yang operasi dan ke puskesmas. 

Ada 300 yang dioperasi dan mondok menghabiskan 500 juta. Ini yang kita sampaikan. 

Pencapaian kita adalah membuat inovasi pelayanan kita mendekatkan layanan pada 

sasaran. Dan alhamdulillah sekali kemaren ada masukan dari Komite Difabel bahwa 

menyampaikan pada Asisten Pemda, “Jamkesus Terpadu mohon dihentikan”. Sehingga 

kalau besok dipanggil, kita manut. Apakah bagus pelayanan Jamkesus? tapi minta 

dihentikan. Kalau dihentikan, kita mendekatkan layanan pada difabel tidak? makanya 

masukan yang tidak berbasis data, maka pengambilan kebijakan bisa berubah. Itu 

makanya yang di Papua dan Lombok, lihatlah pelayanan Jamkesus kita tanggal 31 

bagaimana pelayanan yang diberikan. Sehingga apa yang disampaikan tadi, kita hari ini 

membuat rumusan apa yang akan kita sampaikan pada pemerintah daerah apakah 
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Jamkesus ini baik atau tidak.  Kita kemaren sudah sangat kecewa dinilai tidak kooperatif 

dan tidak inovatif. 

Pelayanan dan peran Dinsos Kab/Kota sebagai  validasi data, Pemda  untuk 

mengorganisasikan, Dinas kesehatan Kab/Kota, Forum Kab/Kota,Pemda DIY, Dalam 

mendekatkan pelayanan. Tapi tidak dianggap tidak optimal. Itu yang program Layanan 

Jamkesus sebenarnya diperbaiki terus menerus. Tapi kalau yang dilihat adalah kekurangan 

dan yang baik tidak dilihat. Jadi penilaian tidak komprehensif. Ini yang saya sampaikan. 

Surat dari komite seperti itu. itu dilema bagi kita. Pertemuan ini diharapkan pada bisa 

merumuskan pada Pemda.  

Saya sampaikan pada teman difabel. Kita harapkan peserta yang punya JKN nanti bisa 

mengakses Jamkesus. Karena kita langsung ada kendala. Rencana kita adalah warga yang 

tidak punya jaminan kesehatna bisa kita layani. Tapi dianggap tidak efektif.   

 

 

Ini adalah kepesertaan Jamkesos. Kita sudah rancang penyakit tidak menular bagi difabel. 

Nanti kita periksa kesehatannya, gula, kolesterol, urin dsb.  Tapi ini belum jalan, sudah ada 



Rekam Proses Lokakarya Jamkesus – UCP . 9 
 

informasi seperti itu. kita juga membuat program torch. Jadi kita memang  membuat ini 

ambil yang baik baik saja yang kekurangan kita tolong kita perbaiki terus menerus. 

Ketentuan ini ada di Permenkes. Kursi roda individual itu tidak ada, loop Low Vision, dan 

Obturator palatoscisis.Yang kita perjuangkan hari ini adalah memperbaiki kursi roda, biaya 

reparasi dari pada dapat kursi roda baru. Ini yang saya sampaikan bahwa sehingga dari 

sekda lanjut atau tidak. 

Manfaat Jamkesus terpadu itu adalah Jaminan Kesehatan dan Alat Bantu. Itu bisa diakses 

setiap saat. Kalau pak Har sakit bisa datag ke Puskesmas. Bisa ke Rumah Sakit. Tapi yang 

kita lakukan Jamkesus terpadu adalah untuk alat bantu. Jadi 15 titik itu- karena  tidak 

semua Rumah Sakit punya dokter THT, dokter mata dan rehabilitasi. Tapi mereka dokter 

spesialist yang datang membantu kita. Yang tidak punya ijin praktek akan  kita lindungi 

dengan payung hukum untuk melayani difabel. Tapi dianggap tidak efektif. 

Evaluasi. Kita uji coba di tempat pak Har, yang daftar 140 orang. Yang hadir 52 orang. 

Karena menjemput teman pak Har, jadi waktu habis untuk menjemput waktu. Jadi 

pengorbanan pak Har untuk mensukseskan  kegiatan Jamkesus itu alhamdulilah ada yang 

langsung operasi usus buntu. Ada di Sentolo yang tidak mau ke Puskesmas karena malu. 

Namun karena yang datang adalah teman-temannya, mereka data , diperiksa, HB 5, 

langsung mondok di Rumah Sakit, diberi Infuse darah.  Ada juga yang di Sentolo  langsung 

operasi jantung. Ada juga di Ngaglik, kemaren jatuh dari motor dan kata dokter perlu 

dioperasi, tidak mau operasi. Tapi mau periksa pangsal butung. Sekarang tiduran saja di 

tempat tidur. Dan ini yang saya sampaikan Kalau dokter bilang operasi, operasilah karena 

yang bayari pemerintah DIY. Jalurnya sudah sirathal mustaqim. Tapi kok yo ga mau. Ini 
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kurangnya apa. Kelemahan kita. Ini mungkin kurang efektif. Jadi itu yang kita sampaikan. 

Banyak teman yang diperiksa besok operasi, dibayari. Dokternya sudah manut semua 

dengan kita. 

Kita memiliki Evaluasi, Rancangan, dan Roadmap bagi difabel yang tidak punya jaminan, 

akan dibantu. Sehingga total efektif pembiayaannya;  Kursi roda kalau UCP menjual 3 juta 

minimal. Toko lain menjual 5 juta. Kalau dengan pemda 1.500.000. Karena kita sudah 

menghitung 26 ribu difabel, butuh 7000 krusi roda. Tapi yang kita keluarkan sampai 

sekarang 250, dan UCP sudah mengap mengap. Karena UCP juga butuh teman yang bisa. 

Jadi kita join dengan perusahan untuk. Yakkum kita ajak, dan ucp juga diajak. 

Ada 15 titik yang kita sampaikan. Informasi yang baik dan benar dari Jamkesus kita adalah 

membantu mendekatkan layanan pada teman difabel. Dan sudah menekan dokter untuk 

saling membantu dan melayani setiap saat. Kita lindungi dengan aturan yang berlaku. Itu 

yang saya sampaikan.  

 

Informasi yang terbaru yang disampaikan pada komite. Rumusan apa yang didapat nanti. 

Saya tidak muluk muluk bahwa Jamkesus yang terbaik. Besok tanggal 31 akan ada 

pelayanan yang ke 1000, di Batul di hadiri pak Bupati, di Kulon Progo juga bapak Bupati. 

Besok rencana dihadiri bapak Gubernur, namun beliau banyak kegiatan. Kita harapkan 

September kita mengadakan audiensi dengan beliau di Kepatihan.   

Tolong ambil yang terbaik dan dibawa ke sana. Yang jelek tolong sampaikan ke saya dan 

saya akan diperbaiki. Demikin Terimakash 
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DISKUSI 

Tri Wibasa-Moderator 

Terimakasih kepada bapak Lutfi. Ada beberapa hal yang menarik dalam pemaparan beliau. 

Saya yakin pasti banyak pertanyaan,  kita akan persilahkan 3 penanya 

Pertanyaan dari Bapak Salman—Balik Papan  

1. Masalah Jamkesmas, katanya bisa beralih ke Jamkesus. Caranya itu bagaimana?.   

2. Kemana saja yang bisa didatangi apakah Puskesmas atau kemana? 

Mungkin Jogja dan Kalimantan Timur tidak jauh berbeda.  

 

Pertanyaan dari Bapak Billy- UCP URK 

Saya akan memberikan tanggapan bahwa yang terjadi di Jogja ada Jamkesus. Itu adalah 

salah satu respon pada perda disabilitas dan UU Disabilitas. Yang menarik seperti 

disampaikan pak Lutfi bagaiman pemerintah Jogja merespon kebutuhan difabel. Jamkesus 

memang memberikan jaminan kesehatan dan juga alat bantu. Dan UCP adalah Mitra Bapel 

untuk menyediakan alat bantu. Kemaren memang ada pertemuan sekda dan komite 

disabiltias. Komite disabilitas adalah dibentuk berdasarkan Perda untuk menampuk 

masalah Difabel. Di bawah, di acara temu inklusi ada standnya. Nah salah satu yang 

memang concern UCP adalah bagaimana kita ingin menjadikan layanan ini sustainabel 

dan menjawab kebutuhan teman-teman. Tahun ini sudah 7 kali dan masih ada sisa 8 kali. 
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Hasilnya sudah memberikan manfaat. Yang menarik adalah pemerintah Jogja memberikan 

ruang untuk dialog. Tantangan ketika Jamkesus terpadu adalah 15 kalinya. Kedepannya 

diharapkan titik yang melaksanakan Jamkesus Reguler. Dimana teman-teman bisa 

mengakses. Ini juga bisa menjadi media diskusi, bagaimana memberikan masukan bagi 

Jamkesus dan Bapel. Bagaimana tantangan yang dihadapi dan rekomendasi positif yang 

diberikan pada pemerintah dan juga mitra. Saya yakin teman Jogja cukup paham dengan 

tantangan yang dihadapi agar bisa teman daerah lain bisa  belajar bersama, dan setelah 

kembali kedaerah masing-masing bisa belajar dari Jogja.  

 

Tri Wibawa- Moderator 

Bapak Billy Beliau menanggap sustainibility Jamkesus ini. Sebenarnya dana sudah ada. 

Anggarannya besar. Teman disabilitasnya juga banyak. Dua duanya ada, tapi kenapa masih 

ada masalah? Kita akan melihat masalahnya dimana agar ini bisa berkelanjutan.  

Pertanyaan dari Narwan- Kepala Puskesmas Sorong Papua Barat  

Saya berangkat memang dalam preoses pembelajaran. Kami memiliki Perda no 13 tahun 

2015 tentang perlindungan penyandang disabilitas. Dan betul bahwa salah satu referernsi 

adalah Perda Jogjakarta. Saat ini kami sedang menyusun Pergub Jamkesus, memang ada 

pasal Jamkesus. Beda dengan di Jogja, yang sudah jalan dengan Bapel. Di Sorong memang 

masih baru. Sehingga kami juga dalam diskusi dengan hukum bagaimana payung 

hukumnya. Apakah tidak kontradiktif dengan JKN terutama dengan Permen 28. Sekalipun 

drafnya sudah disusun 2 bulan yang lalu. Kami sepakat dengan “keberlanjutan”. 
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Takutnya kami sudah membuat Pergub, tapi anggarannya tidak ada. Secara kebetulan JKN 

PBI yang tidak tercover kami memiliki Jamksesda, tapi disabilitas belum mengatur. Tapi 

kami tidak mau membuat cepat-cepat Pergub, tapi tidak ada dana. Kami berharap nanti 

ada masukan dari Pak Lutfi.  

Ketika ada berita bagi komite untuk memberhentikan, itu pelajaran bagi kami. Secara 

pribadi, saya sepakat dalam rangka perbaikan layanan, terutama kesehatan tidak bisa satu 

kali progres  harus optimal. Saya secara pribadi, titik kekurangan dibenahi, bukan 

dihentikan. Kalau dihentikan, ketika dari sisi regulasi yang bertentangan. Kalau berkaitan 

titik lemah, itu dilakukan perbaikan.  

 

Tanggapan oleh Bapak Lutfi Huzaini 

Jamkesus terpadu hanya ada di DIY. Tidak ada dimanapun juga. Karena kita adalah 

pelayanan yang menyiasati kekurangan JKN. Kalau say amau cerita awal adanya Bapel 

Jamkesos itu. perjuangannya sampai ke Mahkamah Konstitusi.  UU Sistem Jaminan 

Kesehatan Nasional No 40 pasal 5, hasil MK, bahwa Pemda wajib mengembangkan 

Jaminan Kesehatan. Tapi alhamdulillah muncul UU BPJS. Sehingga Jaminan menjadi satu 

pintu. Dimanapun satu pintu menjadi satu monopoli yang tidak bisa diutak atik. Contoh, 

semua hampir mengeluh dengan BPJS termasuk dengan puskesmas karena itu monopoli. 

Kita melihat dari aturan pemerintah, maka kita buatkan Jamkesus dengan  Pergub dan ada 

payungnya dengan peraturan daerah. Alhamdulillah saya dari s2 asuransi kesehatan, saya 

melihat peluang itu maka kita lihat grid paketnya. Supaya tidak bertabarakan peraturan 

yang ada. 
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Contoh Permenkes tidak ada benefit kursi roda dan kaki palsu dan tangan palsu. kita buat 

dalam peraturan gubernur. Kita juga membuat bagaimana mengayomi agar dokter bisa 

memberikan layanan. Meskipun mereka sudah habis ijin prakteknya. Alhamdulillah mereka 

mau. Jadi kita lihat peluang dan aturan. Dan kita perbaiki terus menerus. Sampai 

bagaimana peran daerah untuk menjamin kesehatan dengan munculnya UU terbaru 23 

tentang pemerintah daerah kita sudah tidak boleh menjamin kesehatannya. Ini yang kita 

gaungkan, kita kuatkan regulasi agar itu terus berlangsung selama 2 tahun ke depan. 

Karena kita masih ada pendunduk DIY dengan jumlah dengan 3, 6 Juta yang sudah 

memiliki JKN PBI, 1,6 Juta. Sekita 1 Juta sudah memiliki jaminan pegawai negeri dan 

perusahan. Dan masih ada yang tercecerIni perannya siapa? Kalau bukan pemerintah 

daerah. Selama pemerintah pusat belum mengampu, daerah akan menjamin. Jadi kita 

lolos dengan bahwa membuat Jamkesus Terpadu, banyak tembakkan kita. Dokter banyak 

yang ga mau karena dianggap menganggu dapurku. Saya terjang aja karena mengikuti 

gubernur. Banyak dokter spesialis yang tidak setuju. Tapi ada spesialis yang dekat dengan 

difabel, menilai bagus. Jadi memang regulasi itu kalau kita filosofi datanya tidak ada, 

Mendagri minta dilepas. Mungkin karena Jogja Istimewa.  

Lalu pertanyaan  dari Balik Papan. Terkenal total Covered dengan Jamkesdanya. Juga 

dilibas dengan UU. Di Gunung Kidul dilibas juga Jamkesda, Bantul dan Sleman yang masih 

tersisa sebentar lagi juga dilibas. Dan Jamksesos juga. Itu adalah efek UU BPJS. Tapi kita 

berjuang bagaimana agar bisa tercover jika tidak ada di BPJS. Itulah kalau BPJS harganya 

alat Bantu 1 juta dan biaya wira wiri ke Solo. Dan kalau dengan Jamksesus hanya 50 ribu 

sudah dapat. Jadi kita mensiasati kalau dengan hukum kita melihat celah hukum yang 

bolong.  
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Pertanyaan dari Gunawan- LPP Bone Makasar 

Saya sebagai pendamping Program Peduli wilayah Bone. Saya ingin menyampaikan 

pengalaman dalam mendampingi teman disabilitas dalam mengakses kesehatan. Disana  

Jamkesmas dan Jamkesda sudah dialihkan dengan BPJS. Dalam proses pendampingan itu, 

kami audiensi dengan pemerintah.  untuk jaminan kesehatan itu kami tawarkan untuk bisa 

mencover teman disabiitas diluar desa sebagai percontohan dulu. Mereka sepakat dan 

sebagi pilot program peduli. Kami tanya teman disabilitas karena ada data pribadi yang 

harus dikumpul. Dari teman disabilitas yang ada di desa banyak yang tidak punya KTP dan 

KK. Akhirnya kami audiensi lagi dengna Dinas Capil, akhirnya kami tawarkan Capil masuk 

desa untuk mengcover disabilitas yang tidak punya KTP dan KK. Kemudian kita kumpulkan 

ke Dinas Kesehatan. Alhamdulillah ada 40 lebih KIS khusus untuk disabilitas. Kemudian dari 

Dinas Kesehatan mengatakan silahkan data kembali dan ajukan ke Dinas Kesehatan. Di 

Bone ada 20 ribu lebih yang masih ada jatahnya KIS. Alhamdulillah pemerintah 

mendukung. Sekian pengalamn kami. 

 

Pertanyaan dari Hardiyo- Ketua Mitra Sejahtera Gunung Kidul   

Saya kaget karena kata pak Lutfi bahwa layanan untuk Jamkesus Terpadu itu 

direkomendasikan untuk dihentikan. Padahal saya diajak rembukan waktu itu ada mb 

Damai dari UCP, ISti Yakum. Kekagetan saya, saat rembukan tidak menilai dan 

merekomendasikan tentang layanan Jamkesus Terpadu. Yang dicari adalah kekurangan 

Jamkesus ang ada. Hanya ituyang diidentifikasi. Misal soal data yang tidak valid. Itu bukan 

hal yang prinsip untuk menjadikan alasan menghentikan Jamkesus.  
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Kedua karena untuk mengidentifikasi Jamkesus. Dan untuk mengakses alat bantu banyak 

pintu yang harus dimasuki, lalu agaimana agar pintu itu terpangkas. Tanpa harus 

menghilangkan apa yang harus ada. Langkah apa agar efektif.  

Ketiga bagaimana agar data ini valid, itu akan ada data untuk penerbitan kartu. Alasannya 

teman difabel banyak yang tidak tau apakah mendapatkan jamkesus. Dan Itu agar teman 

punya kartu, tinggal meggunakan kartu dan menggunakan utnuk alat bantu. Seandainya 

itu sudah, lalu  bagaimana langkah itu agar efketif , kita rumuskan misalnya pengadaan 

karatu dan pengadaan IT agar kita tidak mondar mandir karena sudah jaman IT, kita 

langsunng main klik. Kemudian Stretegi agar ini bisa terlaksana dengan tidak menyalahi 

aturan yang ada. Kami belum merekomendasikan apapun untuk penghentian Layanan 

Terpadu. Padaha menurut saya pribadi, untuk mensiasati itu, layanan pribadi ini sangat 

bagus. Awalnya yagn dulu hanya 5 orang, sekarang sudah ratusa. Tapi  kami sedang 

berproses bagaimana itu efektif dan pak Lutfi. Kemarena memang ada undangan Komite 

Disabilitas, seandainya ada surat itu bukan saya yang ikut merekomendasikan dan 

mudahan surat itu tidak betul. Karena dari berbagai teman di Sleman dan Bantul dan Kulon 

Progo, mudahan surat itu tidak benar   

Untuk teman Papua, jangan takut. Tapi jangan takut mengadakan jamkesus disana. 

Gurunya memang pa Lutfi.  

 

Tanggapan dari Bapak Lutfi 
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Berikut isi surat dari Komite Difabel DIY. No surat 083 S 2016 yang tertanggal 25 Agustus 

2016.  

Yang paling berat adalah  

Kepada Yth : 

1. Asiseten Pemerintah dan Kesra 

2. Kepala Dinas Sosial DIY 

3. Kepala Dinas Kesehatan DIY 

4. Kepala Bapel Jamkesos DIY 

5. Kepala Biro Kesra DIY 

Layanan Jamkesus Reguler berbasis Sistem Layanan Kesehatan. Jawaban atas pemenuhan 

atas janji pemenuhan hak atas kesehatan difabel. Ini saksi Pemerintah untuk mengadakan 

Jamkesus Terpadu untuk solusi sementara untuk meningkatkan akses layanan kesehatan 

difabel, layak diapresiasi. Akan tetapi permasalahan muncul ketika solusi sementara malah 

menjadi tulang punggung pemberi layana kesehatan untuk difabel dan menyerap sumber 

daya yang seharusnya disalurkan memecahkan permasalahan yagn sebenarnya yaitu 

membangun sistem jaminan kesehatna yang mudah diakses. Disamping keberadaan 

Jamkesus Terpadu mengalihkan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk 

pembangunan, memiliki kelemahan;  

1. Jamkesos Terpadu merupakan kegiatan yang membutuhkan dana dan SDM yang 

tinggi, sehignga dipertanyakan aspek keberlanjutannya 
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2. Jamkesos Terpadu tidak bisa memberikan jawaban bagi difabel yang sewaktu waktu 

membutuhkan layanan kesehatan diluar waktu pelaksanaan yang sudah 

dijadwalkan. Tahun 2016 hanya dijadwalkan 15 hari dari 365 hari. Diluar itu difabel 

harus memerlukan waktu  dan prosedur panjang yang hampir mustahil diakses. 

3. Jamkesus Terpadu tidak dapat menyediakan seluruh paket manfaat yang dijanjikan 

dalam skema sehingga semua tergantung hanya pada kehadiran dokter, 

ketersediaan obat dan mitra pada hari pelaksanaa 

4. Jamkesus Terpadu bukan Tupoksi Bapel, yang mana Bapel hanya kasir dan tukang 

bayar.  

5. Jamkesus Terpadu menyertakan seluruh Personil Bapel sehingga ketika Jamkesus 

Terpadu dilaksanakan, anggota yang membutuhkan jaminan kesehatan yang lain 

tidak terlayani. (padahal tidak mungkin itu saya lakukan begitu. 

Maka dari itu. saya harus mempertanggungjawabkan kenapa Kantor kosong. Makanya 

saya berharap, boleh mengkritisi pemerintah, memang ada kekurangan. 2014 hanya 10 

orang, 2016 itu 3 kali pertemuan 200 orang. Dan 7 kali pertemuan itu sudah 900 orang.   

Jika nanti akan menghubungi saya silahkan hubungi saya di SMS atau WA; 087838601733. 

 

Tri Wibawa- Moderator  

Dari apa yang disampaikan pak Hardiyo dan pak Lutfi , ada sisi positif Jamkesus, namun 

ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.  
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a. Akses. Kondisi difabel yang jauh, untuk mengakses Jamkesus masih kesulitan. Kalau 

tidak difasilitasi, maka akan sulit.   

b. Jarak dengan  Faskes dasar,  

c. Jaraka dengan Mitra 

d. Jarak dengan Bapel 

e. Padahal ada 8 langkah sampai orang itu mendapatkan alat bantu.  

Difabel akan mendapat alat bantu. Langkahnya 

 

 

1. Warga ke Dinsos untuk mengecek apakah masuk pada daftar SK Gubernur yang 

ada di Dinsos Kab/Kota. 

2. Jika Ada , maka dia akan diberi rekomendasi dari Dinsos- sebagai pengganti 

Jamkesus bisa periksa ke Puskesmas 
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3. Setelah periksa ke Puskesmas, dirujuk  kerumah sakit dengan surat rujukan, tapi 

mampir ke Bapel dulu untuk dibuatkan SEP 

4. Setelah ada SEP baru ke Rumah Sakit dan memeriksakan kesehatannya.  

5. Diukur kebutuhan desible dan kemudian dapat resep 

6. Datang lagi ke Jamkesus dan membuatkan SEP lagi 

7. Datang ke Mitra untuk mengukur alat dan mempaskan alat 

8. Kalau tidak ada nunggu dulu. Setelah ada alat, ditelpon dan diberikan alatnya.   

Dengan jamkesus terpadu hanya 1 kali. Tapi kata komite tidak efektif.  

 

 

Tri Wibawa- Moderator 

Ternyata program ini masih ada masalah: Misal di Bantul sudah dijadwal 15 Februari, 

sekarang sudah  tidak ada lagi, kalau butuh alat bantu  mungkin di jadwal berikutnya. Jadi 

itu yang perlu disinkronkan. Masalah Validasi data Jamkesus dan Kepesertaan. Misal saya 

difabel, tapi belum masuk SK, tapi butuh saat itu juga. Ini yang menjadi pokok bahasan 

kita.  

Ada beberapa catatan: sebenarnya apa yang menjadi masalah pelaksanaan Jamkesos ini, 

uang ada, difabel ada. Tentunya dengan dua unsur ini sudah tidak ada permasalahan.  Lalu 

dimana permasalahannya? Apakah masalah teknisnya? Jadi harus segera membentuk 

siapa melakukan apa. Tupoksi harus jelas. Yang kita lihat di Jamkesus adalah layanan dan 
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alat bantu disabilitas. Maka bagaimana kita bisa mendorong jamkesus agar bisa ini 

tercover.  

 

Tanggapan dari Lutfi Huzaini.  

Jamkesus terpadu mencover 2 hal yaitu Layanan dan Alat Bantu.  Misal dekobitus. Kita 

jamin biayanya. Kalau Puskesmas tidak mampu, dirujuk ke rumah sakit. Itu dijamin. Karena 

kita jaminan kesehatan dan ada alat bantu yang tidak ada di JKN kita create dengan 

Jamkesus.  

Karena yang dihadapi oleh disabilitas adalah pertama, Akses disabilitas rumah dengan 

puskesmas. Bukan di Bapelnya masalahnya dan kedua  Validasi data.  

Untuk kasus Home care  tidak ada. Itu yang harus dilindungi dengan peraturan itu bukan 

salah kita karena paket benefitnya Cuma begitu. Namanya asuransi pasti tidak mencover 

semuanya.  

 

Tri Wibawa  - Moderator 

Terimaksih Bapak Lutfi. Jadi ada 2  yang dicover yaitu layanan kesehatan dan alat bantu. 

Yang saya maksud tadi adalah layanan alat bantu misal kursi roda. Jamkesus itu sistemnya 

kemitraan. Keberlangsungannya bagaimana? Misal UCP dan Yakkum tidak ada bagaimana 

mengantisipasinya agar bisa berkelanjutan.  

Pertanyaan dari Giyono – Sampang 
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Bahwa RBM sudah melaksana program E Ktp masuk desa, tapi masih ada yang tercecer 

karena keadaan. 

Pertama tentang munculnya Jamkesus. Saya dari Gunung Kidul di perbatasan dengan 

Klaten Jawa tengah. Keluhan warga, kalau tidak bisa periksa di Puskesmas. Biasanya ke 

Klaten. Apakah Jamkesus itu bisa digunakan ke Klaten. Karena untuk mengakses kesehatan 

kalau diluar wilayah ditolak.  

Alat bantuan  disabilitas, rintisan desa inklusi dari Karinakas. Disabilitas ada 66 orang, nah 

agar tidak menjadikan kecemburuan sosial, jadi ditempatkan di desa, agar bisa diakseskan 

jika ada teman puskesmas karena sudah ada plengsengan.  

Tanggapan dari Bapak Lutfi 

Jamkesus hanya bisa dilayani di DIY. Karena tidak bisa kerjasama dengan Rumah Sakit luar 

DIY.meski sudah mengajukan Kontra dengan mereka, Tapi terus ditolak.  

Pertanyaan Budi-Sleman 

Apakah Jamkesus berlaku untuk keluarga. Yang difabel adalah Bapak, tapi anaknya tidak. 

lalu Bagaimana prosedurnya dari BPJS ke Jamkesus. BPJS Nunggak pembayaran 5 bulan. 

Lalu dapat kartu KIS, apakah kartu KIS bisa digantikan. 

Tanggapan dari Bapak Lutfi  

KIS diusahakan satu keluarga. Kalau Jamkesos itu per difabel. Lalu masalah BPJS lapor ke 

BPJS minta nyabut BPJS nya. Kalau tidak akan jadi penghutang terus.   

Tri Wibowo- Moderator 
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Saya yakin banyak pertanyaan. Apa yang disampaikan pak Lutfi sudah panjang. Ada 

beberapa temuan. Ada kelebihan, peluang, kekurangan. Tentunya dengan temuan dan 

kekurangan kita akan bisa menentukan strategi apa, agar permasalahan itu bisa teratasi.  

Disini saya akan mengundang bapak dan ibu agar bisa lebih baik lagi. Seperti pak Giyono, 

rumahnya ujung utara Gunung Kidul. Sulit mengakses. Sudah sakit tapi harus kegunung 

dulu. Saya harus berpikir bahwa saya harus menyelamatkan diri saya dulu.  Sementara kami 

dari luar daerah lain, kami jadi bingung. 

Pertanyaan Ratna-  Komunitas Difabel Jabar 

Pertama Saya ikut workshop ini terkait sosialisasi Layanan Kesehatan, dalam informasi 

tidak ada “Jamkesusnya”. Tapi sampai disini saya bingung yang dibahas Cuma Jamkesus. 

Harusnya layanan kesehatan bagi difabel tidak hanya jamkesus saja yang dibahas.  

Jamkesus hanya ada di Jogjakarta. Dan di Jogjakarta ada kendala dan ada miskomunikasi.  

Sebenarnya itu adalah masalah internal difabel Jogja dengan pemerintah Jogjakarta. Saya 

berharap Sosialisasi Akses layanan bagi difabel, sosialisasi dan implementasi dari U No 8 

2016 pasal 61 tentang keseahtan, jadi bukan hanya terpaku pada Jamkesus. Kalau 

kebijakan pemerintah tidak diikuti, dan akses layana tidak diperbaiki, itu tidak berjalan.  

Saya bekerja di Rumah Sakit Mata  Cicendo. RS Mata  Cicendo sudah berusaha untuk 

menjadi RS yang inklusi dan Ramah DIfabel dan sudah mulai memperbaiki layanan karena 

merupakan rujukan nasional. Harus berkesinambungan antara kebijakan dengan akses 

layanan, infrastruktur dan tenaga kesehatan. Karena disemua rumah sakit belum ada 

interpreter. Kalau ada difabel tuli, kalau sedang berobat di Cicendo, saya diminta 

menjelaskan, karena saya bisa bahasa isyarat. Pernah juga saya dimarahi karena masuk ke 
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ruang periksa. Ada kasus; sudah ada jadwal operasi. Pasien tuli suami istri dan tidak ada 

yang mendampingi.  Ketika dipanggil masuk kamar operasi, dia tidak mendengar. Dan dia 

pasien BPJS dan dia harus menunggu lagi diulang kita berharap disini. 

Jadi saya berharap kita tidak hanya membicarakan Jamkesus saja. Tapi layanan kesehatan. 

Rata-rata Puskesmas dan Rumah sakit yang tidak akses. Dan tenaga medis belum sensitif. 

Jadi saya berharap kita bisa membawa informasi pulang. Karena Jamkesus hanya ada di 

Jogja.  

Tri Wibawa- Moderator 

Beliau lebih luas menyampaikan. Terkait sosialisasi ke masyarakat dan tenaga medis dan 

orang tua dan klien. Ini sangat penting menyamakan visi dan misi. Bisa jadi dokter belum 

tahu bagaimana menangani teman tunanetra.   

Kemudian pentingnya aksesisibilitas 

Wiwit- Kulon Progo ortu disabilitas-FKKDAK KP 

Sosialisasi Jamkesus belum sampai didengar penyandang disabilitas, terutama yang 

berdomisili yang jauh. Syukur syukur nantinya ini disampaikan di pihak kecamatan. Dan 

layanan Jamkesus terpadu nantinya sosialisasiny sampai kemasayrakat, jadi mereka bisa 

mendaftar di tempat terdekat. Seperti di Sentolo, masyarakat belum tahu. Kemaren untuk 

di RSU, itu juga ada yang kelewatan. Harus menunggu tahap berikutnya.  

Untuk mengakses alat bantu, kasus yang ditemukan di lapangan. Mereka dari luar Kulon 

Progo ada Bekasi dan Tanggerang. Tapi sekarang tinggal di Kulon Progo dan belum masuk 



Rekam Proses Lokakarya Jamkesus – UCP . 25 
 

KK Kulon Progo. Tapi butuh alat bantu karena anaknya CP. Itu bagaimana nanti? Karena 

belum bisa mengakses  

Untuk rekomendasi, atau rujukan itu juga kami mengalami kendala. Kami pernah 

membawa anak tuna rungu yang dapat rekomendasi ke Sardjito. Kami disuruh pulang lagi 

karena yang kami bawa itu banyak.  Ternyta di Sardjito itu ada kuotanya. Selebihnya untuk 

umum, namun informasi itu tidak sampai kepada kami. Akhirnya kami pulang dan tidak 

dapat apa-apa. Informasi tidak jelas. Alangkah baikknya dimasukkan informasi sampai ke 

kecamatan.  

Pendataan disabilitas, kerjasama dengan mahasiswa. Mereka butuh untuk praktek. Dna kia 

butuh tenaga mereka.  

 

Pertanyaan dari Sudiayah GK  

Untuk kasus Home care. Apakah Jamkesus melayani mome care. Kalau ada bagaimana 

mencari informasinya?  

 

Tri Wibawa - Moderator.  

Yang saya ketahui homecare untuk Jamkesus itu belum ada. Tapi pernah disampaikan 

bahwa Bapel Jameksos mengusahakan untuk program homecare. Tapi itu belum terjadi.  
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Tanggapan Andri Juniko- Bengkulu 

Sekarang saya berdomisili di Bandung. Ada titipan informasi dari Lembaga Samsiduha 

Foundation di Bandung. Ada program pembagian 1000 alat bantu. Sementara masih 

dikususkan untuk low vision. Dan bagi teman teman yang datang dari seluruh Indonesia. 

Yang memang anggotanya butuh alat bantu baca, silahkan menghubungi saya di Nomor 

081919496923. . Alat itu hanya dikenakan donasi. Hargaloop itu kan misalnya 100 ribu. 

Silahkan berikan donasi seikhlasnya. Untuk luar daerah akan dikirim langsung. Untuk 

daerah timur yang  susah mengakses, silahkan menghubungi saya. Untuk teman diluar 

jogja, minta tolong partisipasinya 

 

Tanggapan dari Andi--Gunung Kidul 

Saya Jamkesus sudah dapat, tapi belum diterbitkan kartunya. Kalau modelnya biar selesai 

semua baru diterbitkan itu yang  susah. 

 

Tanggaapan dari Hardiyo- Ketua Mitra Sejahtera 

Pengalaman untuk layanan Jamkesus di Nglipar – Kedungpoh. Yang tercatat 76 orang. Di 

Nglipar hanya 50 berapa. Mb Sri kerjasama dengan Mitra Sejahtera dan UCP melakukan 

pendataan. disediakan form awalnya 200. Setelah dapat 25 persen saya harus photocopi 

200 lagi. Karena tiap RT ada 5 orang difabel. Satu dusun 5 sampai 6 RT. Maka agar semua 

ikut pasti Jamksesus akan bertambah banyak lagi.  
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Tanggapan dari Ratna- Jabar 

Prosesnya Layanan Kesehatan untuk disabilitas,  harus dipermudah jangan dipersulit.  

Tanggapan dari Gunawan-Bone 

Yang perlu dibangun adalah sikap sensitif petugas kesehatan. Pengalaman di Bone, kita 

lakukan training bagi petugas kesehatan tentang program disabilitas. Setidaknya kita bisa 

menumbuhkan sikap sesnistif. Otomatis mereka bergerak. Di Bone ada satu puskesmas 

inklusif, yaitu programnya homecare ke tempat yang disabilitas.Lalu Puskesmas di Bone. 

Budaya antrinya juga sudah berjalan. Namun tetap dia buka pos tersendiri untuk 

disabilitas. Itu karena sudah terbangung sikap sensitifnya. Apalagi daerah yang paling jauh, 

ada orang yang mendata ataukah mengumpulkan untuk disetor ke Puksesmas,  kemudian 

ke Dinsos dan ke Rumah Sakit.  

Tanggapan Narwan -Papua 

Berkaitan dengan homecare. Itu sudah ada di Permenkes No 75 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat. Idealnya itu layanan kesehatan adalah bagian inklusi bukan ekslusif 

dari Puskesmas.  Sehingga jika  merujuk pada pendapat ibu Ratna tadi bahwa semua 

faskes tidak ramah difabel, berkaitan pembangunan layanan publik, sudah ada regulasi 

Permen PU No 30 tahun 2016 tentang pembangunan fasilitas layanan publik, tapi 

pemerintah tidak melaksanakan. Disamping itu atatan saya yang perlu diperkuat adalah 

kerjasama lintas sektor. Untuk fisik teman PU yang melakukan. Regulasi sudah ada namun 

tidak dikerjakan. Sehingga komunikasi, koordinasi, sosialisasi, itu menjadi kata kunci.  
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Berkaitan dengan mekanisme mendapatkan akses jaminan, sebelumnya didalam faskes 

dan puskesmas. Pada akhirnya bukan Puskesmas yang tidak mau melakukan dan rumah 

sakit tidak menerima. Tapi mekanisme memang  membutuhkan jenjang. Memang ada 

pengecualian. Kalau memang ada pengecualian, regulasi harus dibuat lebih dulu. Idealnya 

pelayanan harus berjenjang.  

Berkaitan penerbitan kartu itu wilayahnya Dinas Sosial bukan Dinas Kesehatan. Maka sekali 

lagi yang diperlukan adalah Sosialisasi, koordinasi, dan komunikasi dan advokasi 

Tri Wibowo- Moderotar 

Baik bapak dan ibu sekalian, karena waktu, kita tidak boleh melebihi waktu Jumatan. Saya 

selaku moderator mohon maaf jika dalam menfasilitasi ada kekurangan. Semoga hasil ini 

bisa melahirkan manfaat bagi diri kita dan orang disekitar kita. Assalamu’alaikum 

Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Acara ditutup oleh Agustina Damayanti  

Demikian acara Lokakarya Akses Layanan Jamkesus Bagi Difabel, mudahan bisa 

bermanfaat bagi kita dan orang di sekitar kita. Marilah kita tutup dengan berdoa. 

Berdoa..selesa.  

--Acara ditutup 11. 30 WIB-- 

 


