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 Dalam Jamkesda Sukoharjo sudah memasukan 
definisi disabilitas sesuai dengan CRPD  (Perbup 
No.1 tahun 2015 Pasal 1 angka 28)  

 Difabel menjadi peserta Jamkesda bersama 
dengan 10 kelompok yang lain termasuk 
gangguan kejiwaan (Perbup No.1/2015 Pasal 2 
huruf c dan i) 

 Secara bertahap diintegrasi ke JKN sebagai PBI 
Daerah 

 Melibatkan lintas SKPD : DKK, Dinsos, BRSUD, 
dan Bappeda 

 



BAB II Pasal 2 
a. Masyarakat yang tercantum pada data RTS 

yang telah ditetapkan dalam Keputusan 
Bupati; 

b. Baru baru lahir dari Peserta RTS dan JKN per 
1 Januari 2015 max anak ketiga; 

c. Penyandang Disabilitas 
d. Penderita HIV/AIDs 

 



e. Balita Gizi Buruk dari kelaurga miskin 
f.    Kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh 

Pemda 
g. Bencana alam daerah pasca tanggap darurat 

yang ditetapkan oleh Pemda 
h. Peserta yang diajukan oleh dinas  sosial 

yang meliputi gelandangan, anak terlantar, 
pengghuni panti yang mendapat 
rekomendasi dari Dinsos, penghuni  rumah 
tahanan melalui rekomendasi kepala rutan 

 



i. Penyakit katastropik kronis dan ibu bersalin resiko tinggi miskin 
maksimal anak anak ketiga yang telah ditetapkan sejak  tribulan 
pertamakehamilan kecuali yang dilayani di RSUD yang 
dinyatakan oleh medis dan telah mendapatkan reomendasi 
bupati yang terdiri : 
1. Pendirita gagal ginjal yang membutuhkan pelayanan cuci 

darah (dialisis), baik berupa Hemodialisis (HD) maupun 
Continuous Ambulatory Peritoneal Dialisis (CAPD) termasuk 
obat 

2.  Penyakit Jantung, baik tindakan invasive maupun non 
invasive, termasuk obat 

3.  Penyakit kanker yang mebutuhkan perawatan, pemeriksaan 
penunjnag diagnosik, tindakan medis operatif , tindakan 
radioteratipi maupun pengobatan kemoterapi termasuk obat; 

4.  Penyakit kelainan darah meliputi thalesemia, hemofilia, dan 
kelainan darah lainnya; dan 

5.  penyakit dengan  gangguan kejiwaan 



j. Kasus kejadian ikutan paska imunisasi dasar 
di Puskesmas dan Jaringannya. 
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