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Abstrak  

Menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu cara untuk 

memelihara kesehatan bagi warga Indonesia. JKN ini telah dijalankan oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014. BPJS merencanakan bahwa tahun 2014 

masyarakat Indonesia yang ikut dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

mencapai 70% dan ditargetkan tahun 2019 mencapai 100%.  

Salah satu manfaat program jaminan kesehatan nasional adalah untuk meningkatkan 

kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, belum banyak masyarakat yang sadar 

akan pentingnya mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional melalui kepesertaan  BPJS 

Kesehatan. Selain itu, masyarakat juga masih mengalami kebingungan dalam alur pelayanaan 

dalam Jaminan Kesehatan Nasional. 

 Dari permasalahan tersebut diatas, Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 

bekerjasama dengan BPJS Kota Semarang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dalam bentuk memberikan pembinaan, pendampingan, konsultasi mengenai program 

Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan pembinaan JKN ini, diharapkan masyarakat mampu 

memahami pentingnya kepesertaan JKN demi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat khususnya di Wilayah Posyandu Wijaya Kusuma RW: XXII, Kelurahan Meteseh, 

Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. 

 

Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan, Rekam Medis, Posyandu 

 

A. Pendahuluan  

Pengabdian kepada masyarakat adalah 

kegiatan civitas akademika yang 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa (UU Pendidikan Tinggi 

No. 12 Tahun 2012).  

Dalam upaya melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi tersebut, 

penyelenggaraan setiap program dan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dapat pula dilaksanakan baik oleh 

perorangan maupun oleh kelompok sivitas 

akademika yang pada hakikatnya adalah 

atas nama lembaga, yakni perguruan 

tinggi yang bersangkutan sebagai lembaga 

ilmiah. Karena itu setiap pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat pada 

akhirnya harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 

normatif, organisasitoris, serta 

administratif oleh unsur-unsur pimpinan 

maupun keseluruhan pimpinan perguruan 

tinggi yang bersangkutan. 
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Saat ini setiap tahun diperkirakan 6,6 

juta anak di dunia meninggal sebelum 

mencapai umur 5 tahun. Berdasarkan 

SDKI (Survei Demografi Kesehatan 

Indonesia) 2012 ada sekitar 552 balita 

meninggal setiap harinya. Sebagian besar 

penyebab kematian balita merupakan 

penyakit yang dapat dicegah, seperti 

pneumonia, diare, malaria, campak atau 

kombinasi dari penyakit tersebut dan 

dilatarbelakangi oleh malnutrisi. Untuk 

mencegah penyebab utama kematian 

balita, WHO dan UNICEF 

mengembangkan Manajemen Terpadu 

Balita Sakit (MTBS). Indonesia telah 

mengadopsi MTBS sejak tahun1997, 

setelah melalui proses adaptasi. 

Manajemen Terpadu Balita Sakit 

merupakan keterpaduan tatalaksana balita 

sakit yang meliputi upaya pengobatan, 

pelayanan preventif seperti pemberian 

imunisasi, pemberian vitamin A, serta 

pelayanan promotif antara lain menilai 

dan memperbaiki cara pemberian ASI, 

konseling kepada ibu/pengasuh anak 

tentang cara merawat dan mengobati anak 

sakit dirumah, masalah pemberian makan 

dan sebagainya. 

Angka Kematian Bayi (AKB) di 

Indonesia menurut Survey Demografi 

Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 

adalah 32/1000 KH, hal ini sudah 

mengalami penurunan bila dibandingkan 

dengan tahun 2007 yakni 34/1000 KH. 

Namun, Angka Kematian Bayi (AKB) 

tersebut masih jauh dari target Millenium 

Development Goals (MDGs) yang sudah 

harus dicapai pada tahun 2015 yaitu AKB 

23/1000 KH. (Survey Demografi 

Kesehatan Indonesia (SDKI), 2012) 

Angka Kematian Bayi (AKB) 

merupakan jumlah kematian bayi (0-11 

bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam 

kurun waktu satu tahun. AKB 

menggambarkan tingkat permasalahan 

kesehatan masyarakat yang berkaitan 

dengan faktor penyebab kematian bayi, 

tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu 

hamil, tingkat keberhasilan program KIA 

dan KB, serta kondisi lingkungan dan 

sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu 

wilayah tinggi, berarti status kesehatan di 

wilayah tersebut rendah.  

 

 
 

AKB di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2012 sebesar 10,75/1.000 kelahiran hidup, 

meningkat bila dibandingkan dengan 

tahun 2011 sebesar 10,34/1.000 kelahiran 

hidup. Dibandingkan dengan target 

Millenium Development Goals (MDGs) 

ke-4 tahun 2015 sebesar 17/1.000 

kelahiran hidup maka AKB di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2012 sudah cukup 

baik karena telah melampaui target. 

(Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 

2012).   

Angka kematian bayi di Kabupaten 

Demak pada tahun 2014 sebanyak 142 

yang terdiri dari 85 bayi laki-laki 

(59,85%) dan 57 bayi perempuan 

(40,15%).  

Dalam rangka meningkatkan kualitas 

kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, 

program jaminan kesehatan nasional 

sangat berperan dalam mempermudah 

masyarakat mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional 

yang mulai diberlakukan tahun 2014 

bertujuan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan yang komprehensif kepada 

seluruh masyarakat Indonesia. Namun, 

belum bantyak masyarakat yang sadar 

akan pentingnya mengikuti program 

Jaminan Kesehatan Nasional melalui 

kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, 

masyarakat juga masih mengalami 

kebingungan dalam alur pelayanaan 

dalam Jaminan Kesehatan Nasional. 

Jurusan Rekam Medis dan Informasi 

Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang 

sebagai perguruan tinggi yang 
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berkecimpung dalam pendidikan tenaga 

kesehatan, berkewajiban juga untuk 

menyelenggarakan pengabdian 

masyarakat guna melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk 

pengabdian masyarakat yang 

diselenggarakan  yaitu ikut berperan serta 

dalam peningkatan pengetahuan kader 

tentang Jaminan Kesehatan Nasional bagi 

Masyarakat di Wilayah Posyandu Wijaya 

Kusuma, Kelurahan Meteseh, Kecamatan 

Tembalang.   Melalui kegiatan ini, Jurusan 

RMIK akan memberikan sumbangsihnya 

kepada masyarakat melalui kegiatan 

sosialisasi pentingnya jaminan kesehatan 

nasional bagi masyarakat. Dengan adanya 

program ini, diharapkan masyarakat bisa 

memahami dan sadar serta mengerti akan 

pentingnya jaminan kesehatan nasional 

sehingga semua masyarakat akan mudah 

dalam memperoleh pelayanana kesehatan 

dan pada akhirnya tercipta masyarakat 

yang sehat dan sejahtera. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Belum sepenuhnya masyarakat sadar 

akan pentingnya mengikuti program 

Jaminan Kesehatan Nasional melalui 

kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, 

prosedur untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan dalam Jaminan Kesehatan 

Nasional juga belum tersosialisasikan 

dengan baik kepada masyarakat  

Sehubungan dengan permasalahan 

tersebut, Jurusan Rekam Medis dan 

Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes 

Semarang telah melaksanakan kegiatan 

pengabdian masyarakat dengan cara 

mensosialisasikan pentingnya Jaminan 

Kesehatan Nasional kepada kader, cara 

pendaftaran sebagai peserta BPJS 

Kesehatan, dan prosedur dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan dalam 

era JKN bagi kader di Posyandu Wijaya 

Kusuma Kelurahan Meteseh Kecamatan 

Tembalang. Dengan adanya pengabdian 

kepada masyarakat ini masyarakat 

menjadi terdorong untuk mengikuti 

program JKN serta memahami prosedur 

pelayanan kesehatan dalam era JKN. 

C. Tujuan 

a. Meningkatnya pengetahuan 

masyarakat tentang Jaminan 

Kesehatan Nasional 

b. Meningkatnya pengetahuan 

masyarakat tentang prosedur 

pendaftaran peserta BPJS Kesehatan 

c. Meningkatnya pengetahuan 

masyarakat tentang prosedur 

pelayanan kesehatan melalui program 

JKN 

d. Meningkatnya kesadaran dan minat 

masyarakat dalam mengikuti program 

JKN 

e. Terciptanya kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat melalui 

program Jaminan Kesehatan Nasional 

 

D. Manfaat 

Memberikan pengetahuan dan pemahaman 

bagi masyarakat dan kader untuk turut 

mensukseskan program Jaminan Kesehatan 

Nasional di  Posyandu Wijaya Kusuma, 

Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang 

sehingga terwujudnya peningkatan kualitas 

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat 

melalui pelatihan kader di Posyandu 

Wijaya Kusuma. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Kerangka Teori 

a. Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) 

Sistem Jaminan Sosial Nasional 

adalah suatu tata cara 

penyelenggaraan program jaminan 

sosial oleh beberapa badan 

penyelenggara jaminan sosial. Sistem 

Jaminan Sosial Nasional 

diselenggarakan berdasarkan asas 

kemanusiaan, manfaat, dan asas 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. SJSN diselenggarakan 

melalui mekanisme asuransi 

kesehatan nasional yang bersifat 

wajib (mandatory) berdasarkan 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. Tujuan dari SJSN adalah 

memberikan jaminan terpenuhinya 



4   
 

kebutuhan dasar hidup yang layak 

bagi setiap peserta dan/atau anggota 

keluarganya (Kemenkes RI, 2013).  

Jenis program jaminan sosial 

meliputi: 

1) Jaminan kesehatan 

Jaminan kesehatan 

diselenggarakan secara nasional 

berdasarkan prinsip asuransi 

sosial dan prinsip ekuitas. 

Jaminan kesehatan 

diselenggarakan dengan tujuan 

menjamin agar peserta 

memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan. 

2) Jaminan kecelakaan kerja 

Jaminan kecelakaan kerja 

diselenggarakan dengan tujuan 

agar peserta memperoleh manfaat 

pelayanan kesehatan dan 

santunan uang tunai apabila 

seorang pekerja mengalami 

kecelakaan kerja atau menderita 

penyakit akibat kerja. 

3) Jaminan hari tua 

Bertujuan untuk menjamin agar 

peserta menerima uang tunai 

apabila memasuki masa pensiun, 

mengalami cacat total tetap atau 

meninggal dunia. 

4) Jaminan pensiun 

Bertujuan untuk 

mempertahankan derajat 

kehidupan yang layak pada saat 

peserta kehilangan atau 

berkurang penghasilannya karena 

memasuki usia pensiun atau 

mengalami cacat total tetap. 

5) Jaminan kematian 

Bertujuan untuk memberikan 

santunan kematian yang 

diberikan kepada ahli waris 

peserta yang meninggal dunia. 

 

b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  

Kesehatan (BPJS Kesehatan) 

Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial adalah badan hukum publik 

yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan 

sosial. Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan adalah badan hukum 

yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan (Kemenkes RI, 2013).  Pada 

tanggal 1 Januari 2014, BPJS 

Kesehatan mulai beroperasional. 

Semua penduduk Indonesia wajib 

menjadi peserta jaminan kesehatan 

yang dikelola oleh BPJS termasuk 

orang asing yang telah bekerja paling 

singkat enam bulan di Indonesia dan 

telah membayar iuran.  

Menurut Kemenkes RI (2013), 

peserta BPJS Kesehatan ada dua 

kelompok, yaitu: 

1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

Jaminan Kesehatan 

Penerima Bantuan Iuran adalah 

peserta jaminan kesehatan bagi 

fakir miskin dan orang tidak 

mampu sebagaimana diamanatkan 

UU SJSN yang iurannya dibayari 

pemerintah sebagai peserta 

program jaminan kesehatan.  

Peserta PBI adalah fakir miskin 

yang ditetapkan oleh pemerintah 

dan diatur melalui peraturan 

pemerintah. Pihak yang berhak 

menjadi peserta PBI jaminan 

kesehatan lainnya adalah yang 

mengalami cacat total tetap dan 

tidak mampu. 

2) Bukan PBI Jaminan Kesehatan 

Peserta bukan PBI jaminan 

kesehatan meliputi pekerja 

penerima upah dan anggota 

keluarganya, pekerja bukan 

penerima upah dan anggota 

keluarganya, bukan pekerja dan 

anggota keluarganya, penerima 

pensiun, WNI di luar negeri. 

 Prosedur pendaftaran peserta : 

1) Pemerintah mendaftarkan PBI 

JKN sebagai peserta kepada BPJS 

Kesehatan. 

2) Pemberi kerja mendaftarkan 

pekerjanya atau pekerja dapat 
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mendaftarkan diri sebagai peserta 

kepada BPJS Kesehatan. 

3) Bukan pekerja dan peserta lainya 

wajib mendaftarkan diri dan 

keluarganya sebagai peserta 

kepada BPJS Kesehatan. 

 Hak dan kewajiban peserta : 

1) Setiap peserta yang telah terdaftar 

pada BPJS Kesehatan berhak 

mendapatkan : a) identitas peserta 

dan b) manfaat pelayanan 

kesehatan di Fasilitas Kesehatan 

yang bekerjasama dengan BPJS 

Kesehatan. 

2) Setiap peserta yang telah terdaftar 

pada BPJS Kesehatan 

berkewajiban untuk : a) membayar 

iuran dan b) melaporkan data 

kepesertaanya kepada BPJS 

Kesehatan dengan menunjukkan 

identitas peserta pada saat pindah 

domisili dan atau pindah kerja. 

 Masa berlaku kepesertaan : 

1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan 

Nasional berlaku selama yang 

bersangkutan membayar iuran 

sesuai dengan kelompok peserta. 

2) Status kepesertaan akan hilang bila 

peserta tidak membayar iuran atau 

meninggal dunia. 

3) Ketentuan lebih lanjut terhadap hal 

tersebut diatas, akan diatur oleh 

peraturan BPJS. 

 Meskipun manfaat yang 

dijamin dalam JKN bersifat 

komprehensif, masih ada manfaat yang 

tidak dijamin meliputi : tidak sesuai 

prosedur, pelayanan di luar fasilitas 

kesehatan yang bekerja sama dengan 

BPJS, pelayanan bertujuan kosmetik, 

general checkup, pengobatan alternatif, 

pengobatan untuk mendapatkan 

keturunan, pengobatan impotensi, 

pelayanan kesehatan pada saat 

bencana, pasien bunuh diri/ penyakit 

yang timbul akibat kesengajaan untuk 

menyiksa diri sendiri/ bunuh diri/ 

narkoba. 

Penanganan Keluhan : 

1) Pengertian  

Keluhan adalah ungkapan 

ketidakpuasan peserta terhadap 

pelayanan yang telah diberikan 

dalam hal ini penyelenggara 

Jaminan Kesehatan Nasional. 

Penanganan keluhan adalah upaya 

atau proses untuk mengetahui suatu 

permasalahan dengan jelas, 

menilai, dan menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

2) Prinsip penanganan keluhan : 

a) Objektif : penanganan keluhan 

masyarakat harus berdasarkan 

fakta atau bukti yang dapat 

dinilai berdasarkan kriteria 

tertentu yang ditetapkan. 

b) Responsif (cepat dan akurat) : 

setiap pengaduan dan 

permasalahan perlu ditangani/ 

ditanggapi secara cepat dan 

tepat. Untuk itu penanganan 

dan penyelesaian pengaduan 

diselesaikan pada tingkat yang 

terdekat dengan lokasi 

timbulnya masalah. 

c) Koordinatif : penanganan 

keluhan masyarakat harus 

dilaksanakan dengan kerjasama 

yang baik di antara pejabat 

yang berwenang dan terkait, 

berdasarkan mekanisme, tata 

kerja, dan prosedur yang 

berlaku, sehingga permasalahan 

dapat diselesaikan sebagaimana 

mestinya. 

d) Efektif dan efisien : 

penanganan keluhan 

masyarakat harus dilaksanakan 

secara tepat sasaran, hemat 

tenaga, waktu dan biaya. 

e) Akuntabel : proses penanganan 

keluhan masyarakat dan tindak 

lanjutnya harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan dan prosedur yang 

berlaku. 

f) Transparan : penanganan 

keluhan masyarakat dilakukan 
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berdasarkan mekanisme dan 

prosedur yang jelas dan 

terbuka, sehingga masyarakat 

yang berkepentingan dapat 

mengetahui perkembangan 

tindak lanjutnya. 

 

c. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

Menurut Kementerian 

Kesehatan (2013), asuransi sosial 

merupakan mekanisme pengumpulan 

iuran yang bersifat wajib dari peserta, 

guna memberikan perlindungan 

kepada peserta atas risiko sosial 

ekonomi yang menimpa mereka dan 

atau keluarganya. Sistem jaminan 

sosial nasional (SJSN) adalah tata cara 

penyelenggaraan program jaminan 

sosial oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial 

merupakan bentuk perlindungan sosial 

untuk menjamin seluruh rakyat agar 

dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya ynag layak. Dengan 

demikian Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) yang dikembangkan di 

Indonesia merupakan bagian dari 

SJSN. Sistem Jaminan Sosial Nasional 

dikembangkan melalui mekanisme 

asuransi kesehatan sosial yang bersifat 

wajib berdasarkan UU No. 40 tahun 

2004 tentang SJSN. Tujuannya adalah 

agar semua penduduk Indonesia 

terlindungi dalam sistem asuransi 

sehingga mereka dapat memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan masyarakat 

yang layak. 

Prinsip-prinsip JKN, meliputi: 

1) Kegotongroyongan 

Peserta yang mampu membantu 

peserta yang kurang mampu, 

peserta yang sehat membantu 

peserta yang sakit atau berisiko 

tinggi. Melalui prinsip gotong 

royong jaminan sosial dapat 

menumbuhkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia.  

 

 

2) Nirlaba 

Pengelolaan dana amanat oleh 

BPJS adalah nirlaba bukan untuk 

mencari laba. Tujuan utamanya 

adalah untuk memenuhi sebesar-

besarnya kepentingan peserta. 

Dana yang dikumpulkan dari 

masyarakat adalah dana amanat 

sehingga hasil pengembangannya 

akan dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk kepentingan 

peserta. 

3) Keterbukaan, kehati-hatian, 

akuntabilitas, efisiensi, dan 

efektivitas 

Prinsip manajemen ini mendasari 

seluruh kegiatan pengelolaan 

dana yang berasal dari iuran 

peserta dan hasil 

pengembangannya. 

4) Portabilitas 

Dimaksudkan untuk memebrikan 

jaminan yang berkelanjutan 

kepada peserta sekalipun mereka 

berpindah pekerjaan atau tempat 

tinggal dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

5) Kepesertaan bersifat wajib 

Kepesertaan wajib dimaksudkan 

agar seluruh rakyat menjadi 

peserta sehingga dapat 

terlindungi. Penerapannya 

disesuaikan dengan kemampuan 

ekonomi rakyat dan pemerintah 

serta kelayakan penyelenggaraan 

program. Tahapan pertama 

dimulai dari pekerja di sektor 

formal, bersamaan dengan itu 

sektor informal menjadi peserta 

secara mandiri sehingga pada 

akhirnya SJSN dapat mencakup 

seluruh rakyat.  

6) Dana amanat 

Dana yang terkumpul dari iuran 

peserta merupakan dana titipan 

kepada badan-badan 

penyelenggara untuk dikelola 

sebaik-baiknya dalam rangka 

mengoptimalkan dana tersebut 

untuk kesejahteraan peserta. 



7   
 

7) Hasil pengelolaan dana jaminan 

sosial  

Digunakan seluruhnya untuk 

pengembangan program dan 

untuk sebesar-besar kepentingan 

peserta. 

Cara pembayaran fasilitas 

kesehatan dilakukan dengan cara 

kapitasi oleh BPJS Kesehatan untuk 

fasilitas kesehatan tingkat pertama. 

Untuk fasilitas kesehatan rujukan 

tingkat lanjutan dibayar dengan 

sistem paket INA CBG’s. Mengingat 

kondisi geografis di Indonesia, tidak 

semua fasilitas kesehatan bisa 

dijangkau dengan mudah. Maka, jika 

di suatu daerah tidak memungkinkan 

pembayaran berdasarkan kapitasi, 

BPJS Kesehatan diberi wewenang 

untuk melakukan pembayaran dengan 

mekanisme lain yang lebih berhasil 

guna. Selain itu, fasilitas kesehatan 

yang tidak bekerja sama dengan BPJS 

kesehatan juga wajib memberikan 

pelayanan kepada pasien dalam kasus 

kegawatdaruratan. Setelah keadaan 

pasien membaik, fasilitas kesehatan 

tersebut wajib merujuk ke fasilitas 

kesehatan yang bekerja sama dengan 

BPJS kesehatan. 

Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan wajib membayar 

fasilitas kesehatan atas pelayanan 

yang diberikan kepada peserta paling 

lambat 15 (lima beas hari) sejak 

dokumen klaim diterima lengkap. 

Besaran pembayaran kepada fasilitas 

kesehatan ditentukan berdasarkan 

kesepakatan antara antara BPJS 

kesehatan dan asosiasi fasilitas 

kesehatan di wilayah tersebut dengan 

mengacu pada standar tarif yang telah 

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

 

2. Kerangka Pikir 

Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat oleh Jurusan Rekam 

Medis dan Informasi Kesehatan 

Poltekkes Kemenkes Semarang 

dilaksanakan dalam bentuk pemberian 

pembinaan, pendampingan, dan 

konsultasi dalam Upaya 

Meningkatkan Kualitas Kesehatan 

masyarakat Melalui Pengabdian 

Masyarakat Melalui Pelatihan Kader 

Dalam Upaya Meningkatkan 

Pengetahuan Tentang Jaminan 

Kesehatan Nasional Di Posyandu 

Wijaya Kusuma, Kelurahan Meteseh, 

Kecamatan Tembalang. 

 

F. Realisasi Pemecahan Masalah 

Kegiatan Pengabmas Jurusan Rekam 

Medis dan Informasi Kesehatan 

bekerjasama dengan BPJS Kota Semarang 

melaksanakan kegiatan Pengabdian 

Masyarakat Melalui Pelatihan Kader 

Dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan 

Tentang Jaminan Kesehatan Nasional Di 

Posyandu Wijaya Kusuma, Kelurahan 

Meteseh, Kecamatan Tembalang  dalam 

bentuk memberikan pembinaan, 

pendampingan, konsultasi mengenai 

program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Dengan pembinaan JKN ini, masyarakat 

mampu memahami pentingnya 

kepesertaan JKN demi meningkatkan 

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat 

khususnya di Wilayah Posyandu Wijaya 

Kusuma, Kelurahan Meteseh, Kecamatan 

Tembalang, Kota Semarang. 

 

G. Khalayak Sasaran 

1. Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah kader di wilayah 

kerja Posyandu Wijaya Kusuma, Kel. 

Meteseh, Kec. Tembalang. Jumlah 

Peserta (20 Kader Posyandu) 

2. Lokasi Kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

dilaksanakan di Posyandu Wijaya 

Kusuma, Kel. Meteseh, Kec. 

Tembalang. 

 

H. Metode 

1. Materi Kegiatan 

Materi dalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini adalah Program 

Jaminan Kesehatan Nasional. Materi 
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ini akan disampaikan kepada kader 

Posyandu.  

2. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat adalah 

a. Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan dilakukan 

dengan cara memberikan 

pengetahuan tentang Jaminan 

Kesehatan Nasional yang meliputi 

pengertian, tujuan , manfaat, 

prosedur pendaftaran, dan prosedur 

pelayanan kesehatan kepada kader 

di Posyandu Wijaya Kusuma, Kel. 

Meteseh, Kec. Tembalang 

b. Bimbingan dan Konsultansi 

Bimbingan dan konsultansi 

dilakukan pada sesi diskusi kader 

dengan memberikan pengetahuan 

dan mendampingi kader dalam 

sosialisasi program Jaminan 

Kesehatan Nasional. 

3. Alur Kegiatan 

a. Penjakagan tempat pengabdian 

kepada masyarakat di Kelurahan 

Meteseh 

b. Pengajuan perijinan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat  

c. Rapat koordinasi jurusan tentang 

teknis pelaksanaan Pengabmas 

d. Pre Test dan Pelatihan Kader 

tahap 1 

e. Pelatihan kader tahap 2 

f. Bimbingan dan konsultasi 

g. Kepesertaan dan rencana tindak 

lanjut 

h. Monitoring dan evaluasi internal 

kegiatan pelatihan kader Jaminan 

Kesehatan Nasional 

 

I. Pihak-pihak yang terlibat 

Pihak-pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan kegiatan pengabdian 

masyarakat ini meliputi dosen jurusan 

RMIK Poltekkes Kemenkes Semarang, 

mahasiswa Jurusan RMIK Poltekkes 

Kemenkes Semarang, BPJS Kesehatan 

Kota Semarang serta masyarakat 

khususnya di wilayah RW 22, Kel. 

Meteseh, Kec. Tembalang, Kota 

Semarang. 

1. Keterkaitan dengan mahasiswa 

a. Mengaplikasikan ilmu yang telah 

didapatkannya di bangku kuliah 

tentang Jaminan Kesehatan 

Nasional.  

b. Sebagai pengalaman nyata dalam 

melakukan sosialisasi Jaminan 

Kesehatan Nasional. 

c. Meningkatkan keterampilan 

mahasiswa dalam berinteraksi 

kepada masyarakat. 

2. Keterkaitan dengan Perguruan Tinggi 

a. Bentuk implementasi Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, melalui 

pengembangan ilmu rekam medis 

khususnya Jaminan Kesehatan 

Nasional.  

b. Menemukan permasalahan-

permasalahan nyata dalam 

implementasi Jaminan Kesehatan 

Nasional untuk dilakukan 

perbaikan melalui penelitian dan 

pengembangan  rekam medis dan 

informasi kesehatan 

c. Mengimplementasikan teori dan 

ilmu untuk kepentingan 

masyarakat 

3. Keterkaitan dengan masyarakat 

a. Meningkatnya pengetahuan kader 

tentang  Jaminan Kesehatan 

Nasional. 

b. Memberikan kemudahan 

mendapatkan informasi tentang 

Jaminan Kesehatan Nasional. 

 

J. Sarana dan Alat  

1. Sarana 

Sarana yang digunakan dalam kegiatan 

pengabmas ini adalah di Balai 

Posyandu Wijaya Kusuma, Kel. 

Meteseh, Kec. Tembalang, Kota 

Semarang. 

2. Alat dan Bahan 

NO ALAT JUMLAH 

1 Laptop 1 Buah 

2 LCD 1 Buah 

3 Wireless 1 Buah 

4 Microphone 2 Buah 
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5 Map Folio (F4) 6 Buah 

6 Tinta marker 1 Buah 

7 Kertas F4 1 rim 

8 Bolpoint Hitam 3 Lusin 

9 Trigonal Clips 1 dus 

10 Pelatihan kit 30 paket 

 

K. Kendala 

Tidak semua kader memiliki kesiapan 

untuk meneruskan informasi yang 

diperoleh ke masyarakat karena yang 

bersangkutan tidak memiliki kemampuan 

untuk berbicara didepan orang banyak. 

 

L. Penilaian yang dijalankan 

No Kegiatan 

Evaluasi 

Kriteria Penilaian 

1 Pengajuan 

surat 

permohonan 

izin 

kegiatan 

Diperolehnya izin 

kegiatan 

2 Pengambila

n data 

Diperolehnya data 

untuk perencanaan 

 

3 Analisis 

kebutuhan 

Kurangnya informasi 

masyarakat mengenai 

prosedur, alur, dan 

syarat kepesertaan JKN 

 

4 Pre Test Mengukur tingkat 

pengetahuan Peserta 

pelatihan mengenai 

JKN sebelum dilakukan 

pelatihan. Apakah 

peserta dapat menjawab 

pertanyaan mengenai 

JKN. 

5 Pemaparan Upaya Meningkatkan 

Kualitas Kesehatan 

Masyarakat Melalui 

Pelatihan Kader 

Pentingnya Jaminan 

Kesehatan Nasional 

bagi Masyarakat Di 

Wilayah Posyandu 

Wijaya Kusuma, 

Kelurahan Meteseh, 

Kecamatan Tembalang  

 

6 Respon Peserta mengajukan 

pertanyaan terkait 

dengan alur pendaftaran 

bpjs, prosedur klaim, 

prosedur membayar 

premi, dll. 

 

7 Post-Test Meningkatnya 

pengetahuan peserta 

pelatihan kader 

posyandu wijaya 

kusuma  terkait JKN 

 

M. Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil 

Hasil pelaksanaan kegiatan 

 Pengabdian Masyarakat Melalui 

 Pelatihan Kader Dalam Upaya 

 Meningkatkan Pengetahuan Tentang 

 Jaminan Kesehatan Nasional Di 

 Posyandu Wijaya Kusuma, 

 Kelurahan Meteseh, Kecamatan 

 Tembalang adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah peserta pelatihan mencapai 

145% dari jumlah peserta yang 

ditargetkan, hal ini menunjukkan 

minat yang tinggi dari para peserta 

untuk mendapatkan pengetahuan 

yang baru dalam kegiatan 

Pengabdian Masyarakat Melalui 

Pelatihan Kader Dalam Upaya 

Meningkatkan Pengetahuan Tentang 

Jaminan Kesehatan Nasional Di 

Posyandu Wijaya Kusuma, 

Kelurahan Meteseh, Kecamatan 

Tembalang. 

b. Pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya keikutsertaan dalam 

jaminan kesehatan semakin 

meningkat. Dengan adanya 

pemaparan materi, masyarakat 

mulai memahami bahwa 

keikutsertaan mereka dalam jaminan 

kesehatan sangat penting dalam 

pencapaian tujuan perbaikan 

kesehatan masyarakat. Mereka juga 

mulai memahami bahwa 

perkembangan zaman sejalan 

dengan perkembangan jenis 

penyakit yang dapat mengancam 
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kesehatan, tidak hanya kader 

posyandu wijaya kusuma tetapi juga 

masyarakat di wilayah posyandu 

wijaya kusuma. Sehingga dengan 

adanya pemberian materi tentang 

pentingnya keikutsertaan dalam 

jaminan kesehatan, dapat 

menggugah kesadaran masyarakat 

agar memiliki jaminan kesehatan 

untuk mencapai perbaikan 

kesehatan masyarakat. 

c. Dalam kegiatan pelatihan kader 

selain dijelaskan tentang perubahan 

prosedur sistem jaminan kesehatan 

juga mekanisme pengurusan 

jaminan kesehatan. Dari tanya 

jawab yang dilakukan selama 

penyampaian materi terungkap 

bahwa sebenarnya pengurus dan 

anggota kader kesehatan di 

Posyandu Wijaya Kusuma telah 

mengetahui program jaminan 

kesehatan melalui BPJS kesehatan 

dari media massa baik cetak 

maupun elektronik. Namun mereka 

belum mengetahui bagaimana 

mekanisme pengurusan jaminan 

kesehatan secara jelas karena belum 

pernah ada sosialisasi dan pelatihan 

yang dilakukan di tingkat desa. Hal 

tersebut terungkap dari hasil diskusi 

dalam pelatiha kader bahwa warga 

ada yang mengalami kebingungan 

bagaimana harus mengurus BPJS 

kesehatan ketika ada keluarga 

mereka yang jatuh sakit dan harus 

segera mendapatkan pertolongan 

medis. Apakah langsung dibawa ke 

rumah sakit atau harus melalui 

fasilitas kesehatan tingkat pertama 

dahulu. Setelah adanya sosialisasi 

masyarakat jadi mengetahui bahwa 

prosedur pelayanan kesehatan BPJS 

harus melalui mekanisme pemberi 

pelayanan kesehatan tingkat 

pertama dahulu, meliputi 

puskesmas, dokter keluarga, dan 

klinik kesehatan. Jika fasilitas 

kesehatan tingkat pertama tidak 

mampu mengatasinya baru dirujuk 

ke rumah sakit.  

d. Setelah pelaksanaan pelatihan 

kader, kesadaran masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam kepesertaan 

jaminan kesehatan semakin 

meningkat. Dari diskusi yang 

dilakukan dengan peserta terungkap 

bahwa sebenarnya beberapa peserta 

pelatihan telah melakukan 

pendaftaran JKN BPJS secara 

mandiri setelah mereka mengetahui 

sosialisasi pemerintah melalui 

media televisi nasional. Walaupun 

demikian mereka merasa keberatan 

dengan jumlah nominal iuran 

kepesertaan yang harus dibayarkan 

setiap bulannya. Walaupun 

mengambil kelas tiga yaitu Rp 

25.500 per bulan, tetapi jika jumlah 

anggota keluarga mereka ada lima, 

maka jumlahnya setiap bulan 

menjadi sangat besar dan 

menambah berat beban ekonomi 

mereka. Padahal menurut ketentuan, 

pembayaran iuran dilakukan paling 

lambat tanggal 10 setiap bulan, dan 

apabila ada keterlambatan 

dikenakan denda administratif 

sebesar 2 persen dari total iuran 

yang tertunggak paling banyak 

untuk waktu 3 (tiga) bulan. 

Sehingga dengan adanya sosialisasi 

ini masyarakat menjadi paham dan 

mengetahui prosedur pembayaran 

iuran dan denda yang harus 

dibayarkan jika mereka terlambat 

membayar iuran secara teratur 

setiap bulannya.  

 

 

2. Pembahasan 

a. Target peserta pelatihan yang 

ditetapkan sejumlah 20 peserta. 

Ternyata jumlah peserta pelatihan 

yang hadir melebihi target yaitu 

sejumlah 29 orang peserta. Peserta 

pelatihan adalah 4 orang pengurus 

dan 16 kader posyandu wijaya 

kusuma, 1 ketua RW, 8 Ketua RT, 3 
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Dosen Jurusan Rekam Medis dan 

Informasi Kesehatan, dan 2 petugas 

BPJS Kesehatan Kota Semarang.  

b. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan 

tentang JKN, pemahaman masyarakat 

tentang pentingnya keikutsertaan 

dalam jaminan kesehatan semakin 

meningkat. Masyarakat mulai 

memahami bahwa jenis penyakit 

yang berkembang di masyarakat 

semakin kompleks, tidak hanya 

masyarakat kota tetapi juga 

masyarakat desa. Jenis-jenis penyakit 

yang tergolong berbahaya yang 

dahulu hanya menyerang masyarakat 

kota, sekarang juga banyak dijumpai 

diidap oleh masyarakat desa. 

Sehingga dengan adanya pemberian 

materi tentang pentingnya 

keikutsertaan dalam jaminan 

kesehatan, dapat menggugah 

kesadaran masyarakat bahwa jika 

tidak mengikuti jaminan kesehatan 

maka jika sewaktu-waktu mengalami 

sakit, biaya yang harus ditanggung 

menjadi sangat besar.  
c. Dalam kegiatan pelatihan kader selain 

dijelaskan tentang perubahan 

prosedur sistem jaminan kesehatan 

juga mekanisme pengurusan jaminan 

kesehatan. Mekanisme pengurusan 

jaminan kesehatan dapat dilakukan 

melalui seluruh cabang kantor BPJS 

kesehatan. Bagi peserta yang telah 

memiliki kartu Askes atau kartu 

jaminan kesehatan lain sebelumnya, 

hanya tinggal melakukan regisrasi di 

kantor BPJS. Fasilitas kesehatan yang 

disediakan BPJS Kesehatan bisa 

dimanfaatkan peserta Askes yang 

masih menggunakan kartu lama. 

Khusus untuk peserta TNI/Polri dapat 

memperlihatkan Nomor Register 

Pokok (NRP), sedangkan bagi peserta 

eks JPK Jamsostek juga masih dapat 

menggunakan kartu Jamsostek yang 

lama sebelum diterbitkan kartu BPJS 

Kesehatan. Sedangkan peserta 

mandiri dapat mendaftar melalui 

kantor BPJS Kesehatan atau 

mengunjungi bank yang telah bekerja 

sama dengan Askes seperti Bank 

Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI. 

Ketiga Bank ini akan menunjuk 

kantor cabang tertentu di setiap kota 

yang dapat menerima pendaftaran 

peserta. Selainitu juga ditayangkan 

tutorial pendaftaran JKN BPJS secara 

on line, sehingga pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat tentang 

perubahan sistem jaminan kesehatan 

serta mekanisme pengurusannya 

mengalami peningkatan.  

d. Setelah pelaksanaan pelatihan kader, 

kesadaran masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam jaminan 

kesehatan semakin meningkat. Dari 

diskusi yang dilakukan dengan 

peserta terungkap bahwa peserta yang 

belum memiliki kartu jaminan 

kesehatan memiliki keinginan yang 

besar untuk segera melakukan 

pendaftaran JKN BPJS secara 

mandiri. Namun permasalahan yang 

mengemuka adalah keterbatasan 

kemampuan ekonomi untuk 

membayar iuran kepesertaan yang 

harus dibayarkan setiap bulannya. 

Mereka berpikir bahwa jika mereka 

tidak mengalami sakit, maka besaran 

iuran yang mereka bayarkan setiap 

bulan akan menjadi hilang dan sia-

sia. Hal tersebut tidak mengherankan 

karena untuk golongan masyarakat 

ekonomi lemah sejumlah uang 

tertentu memang membebani 

ekonomi keluarga. Pemateri hanya 

bisa memberi semangat bahwa jika 

sebagai peserta tidak mengalami sakit 

maka sejumlah rupiah yang 

dibayarkan tersebut harus dianggap 

sebagai amal. Kemudian juga 

mendorong untuk bersyukur karena 

telah diberi kesehatan. 

 

N. Simpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

a. Masyarakat masih banyak yang 

belum memahami tentang arti 

penting JKN.  
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b. Masih terdapat banyak 

permasalahan terkait prosedur 

klaim, kualitas pelayanan yang 

diberikan, dan alur pelayanan 

kesehatan peserta BPJS di fasilitas 

pelayanan kesehatan.  

 

2. Saran  

a. Perlu diadakan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat di daerah yang 

lainya agar masyarakat dapat lebih 

memahami mengenai program 

Jaminan Kesehatan Nasional. 

b. Perlu memberikan masukan kepada 

pihak BPJS Kesehatan agar 

memperbaiki pelayanan kesehatan 

para peserta BPJS Kesehatan. 
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