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SINKRONISASI DATA

PBI - JKN

Disampaikan :  Dalam Acara Rapat Koordinasi Integrasi Jamkesda Terkait

Kepersetaan BPJS, hotel Utami 12 sd 13 Agustus 2015

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2015

Drs. EC. Abdul Kadar, Msi
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Kewenangan dan tanggung jawab
kabupaten / kota dlm verifikasi dan validasi data

1. Melaksanakan verifikasi dan validasi data dan pengaduan

2. Fasilitasi pengemb kapasitas petugas pendataan

3. Fasilitasi pengembangan pengelolaan data

4. Pengembangan jaringan kerja dan koordinasi lintas kec

5. Melaks kompilasi data dari sel kec

6. Melaks verifikasi data dari sel kec

7. Memeriksa kelengkapan data

8. Melaporkan hasil verifikasi dan rekapitulasi data pbi jkn ke

dinsos prov tembusan pusdatin

9. Menyimpan data dari sel kec di lingkup wilayahnya

10. Melakukan monev dan pelaporan dari kec

11. Melakukan pembinaan dan pengawasan verifikasi dn validasi

data PBI 
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PETUNJUK PELAKSANAAN 

VERIFIKASI 

UNTUK DINSOS KABUPATEN/KOTA

SE JAWA TIMUR
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PENGERTIAN
 FAKMIS:  org yg sama sekali tidak punya mata pencaharian dan /atau

punya tetapi tidak cukup memenuhi keb dasar yg layak bagi diri dan

keluarganya

 ORANG TIDAK MAMPU: org yang punya mata pencaharian , gaji .upah

yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasart yang layak namun

tidak mampu bayar iuran bagi diri dan keluarganya

 PMKS, perorangan kelp, dan atau masy karena hambatan kesulitan tidak

dapat memenuhi fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan

hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar

 PEMUTAKHIRAN proses keg pendataan dg cara perbaiki , ubah, hapus

data yang terhimpun dlm BDT yg mutakhir

 VERIFIKASI  pemeriksaan pengkajian utk jamin kebenaran fakmis org 

tdk mampu

 VALIDASI  tindakan untuk tetapkan kesahihan fakmis dan orang tidak

mampu utk diamsukkan data PBI -jamkes
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Data PBI yg alami Perubahan
 Meninggal dunia

 Pindah tempat tinggal

 Keluar kepersetaan PBI-JKN

 Kepersetaan ganda

 Data anomali

 Bertambah anggota baru peserta PBI karena

kelahiran

Catt:
Non register termasuk PMKS : penghuni panti, geland

pengemis, penyandang disabilitas tetap, korban PHK > 

6 bulan
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PETUNJUK PELAKSANAANVERIFIKASI

 SIS

-INCLUSION 

ERROR

-EXCLUSION 

ERROR

-PERUBAHAN 

STATUS EKONOMI

-DATA FAKMIS   

-ORANG TIDAK 

MAMPU NON 

REGISTER

-PMKS

- KORBAN PHK 

MISKIN SETELAH 6 

BL

SIAPA

YANG 

DIDATA

SIAPA 

PETUGAS 

PENDATA

-TKSK

-KARANG 

TARUNA

-PSM

-PENDAMPING 

PKH

-KOORD SENSUS   

KECAMATAN

-SUMBER DAYA 

MANUSIA  

POTENSI 

LAINNYA

- PPLS 2011  

Rumah Tangga

-Instrumen

Pendataan PMKS 

form A &B

-Instrumen

dalam lampiran

surat kemensos

Tg 15 Des 2014

-Instrumen pada

Bimtek Op PKH 

tgl 12 mrt 2015

INSTRUMEN -Dilaksanakan

6 bulan sekali

Dikirim mll email

pusdatinkesos@

kemsos.go.id.

dinsospsdsjamsos

@

yahoo.co.id

-Ditetapkan

Kemensos mll

Pusat Data dan

Informasi

-Diutamakan PMKS

-data Lengkap

(NIK)

-Jamkesda

Prov/Kab.kota

bertahap masuk di

PBI-JKN 
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TAHAPAN PERSIAPAN  &   PELAKSANAAN

TAHAPAN

PERSIAPAN

A.Penentuan lokasi verifikasi data PBI JKN

B. Penyiapan Instrumen /form, verifikasi dan validasi

C, Penyiapan petugas : (Jumlah, estimasi waktu)

d. Pemantapan petugas verifikasi dan validasi

e. Sosialisasi pelaks verifikasi dan validasi

TAHAPAN 

PELAKSANAAN

a. Verifikasi terhadap perubahan data (sudah

meninggal dunia, pindah tempat tinggal, keluar

karena tidak ada kriteria , kepersetaan ganda, data 

anomali, bertambah individu. Informasi dari keta

satuan lingkungan setempat serta pengecekan

langsung ke lap oleh petugas

b. Melakukan verifikasi dan validasi mengg PPLS 2011, 

TKSK dan PSKS lainnya lalu===diserahkan

dinsos kab/kota

c. Rapat rekonsiliasi data dg instansi terkait utk

berkurang atau usulan peserta

d. Menyapaikan data ke dinsos prov tembusan

pusdatin kessos utk penggatian dlm bentuk soft 

copymll email pusdatinkesos@kemsos.go.id.

dinsospsdsjamsos@yahoo.co.id



KEMENTERIAN SOSIAL

 Rapat kordinasi lintas sektoral
 Penentuan sasaran & lokasi
 Penyusunan instrumen dan 

panduan
 kordinasi dengan pihak  prop dan 

kab/kota 
 Sosialisasi
 Pelatihan Petugas Korwil
 Distribusi instrumen

 Pengolahan data nasional
 Penetapan PBI Jamkesmas
 Penyajian data PBI 

Jamkesmas
 Penyimpanan data
 Distribusi

INSTANSI/DINAS SOSIAL 
PROVINSI

 Koordinasi dgn kab/kota
 Penentuan/penunjukan 

instruktur
 Pelatihan instruktur
 Distribusi instrumen

 Pengolahan dan analisis 
data provinsi

 Pengiriman hasil 
pengolahan data ke pusat ( 
PUSDATIN)

INSTANSI/DINAS 
SOSIAL KABUPATEN

 Penentuan/penunjukan 
petugas verifikasi

 Pelatihan petugas verifikasi 
 Distribusi instrumen

 Pengolahan dan analisis 
data kab/kota

 Pengiriman hasil 
pengolahan data ke 
provinsi

KECAMATAN
TKSK

 Kordinasi dng desa/kelurahan
 Distribusi instrumen
 Kordinasi pelaksanaan 

verifikasi

 Menghimpun data dari 
kelurahan/desa

 Pengiriman hasil ke 
kabupaten /kota

DESA/KELURAHAN
Aparat desa/Kel, PSM, 

Karang Taruna
Verifikasi dan validasi

Pengiriman hasil 
verifikasi dan 
validasi

Tahapan dan Mekanisme

Verifikasi
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FORMULIR VERI&VALI PBI
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FORMULIR USULAN/PENGGANTI 

PBI
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Form usulan untuk penghuni Panti/LKS
No Provinsi Kabupaten Kecamat

an

Desa/Kel

urahan

Alamat 

lengkap

Nama Jenis 

Kelamin

Tempat 

Lahir

Tanggal 

Lahir

No.KTP/

NIK

1

2

3

4

5
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DATA REKAP PELAKSANAAN VERI&VALI PBI JKN 

PROV JAWA TIMUR 

Lanjut
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Lanjutan
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REKAPITULASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)-
JAMINAN KESAHATAN NASIONAL (JKN) 
JAWA TIMUR

RINCIAN JUMLAH KETERANGAN

—Kuota PBI-JKN Prov. Jatim
14.001.870 

Jiwa

—Yang telah dilakukan Pemutahiran  
4.087.834 
Jiwa      (9 
Kab/Kota)

29 Kab/Kota dalam proses 
Verifikasi dan Validasi.

—Data PBI-JKN yang meninggal di Jawa
Timur

2.645 Jiwa
sumber BPJS Kesehatan bulan 
Januari s/d juni 2015

—Anak peserta PBI yang belum dilaporkan 
s/d juni 2015

6.195 Jiwa
sumber BPJS Kesehatan bulan 
Januari s/d juni 2015

—Peserta Jamkesda yang belum masuk PBI-
JKN )*

632.631 Jiwa sumber Dinkes Jatim

—Data Gelandangan dan orang terlantar 
T4,penghuni panti,lapas dan pasung yang 
tergolong PMKS )*

1.070 Jiwa sumber Dinkes Jatim

Data Penghuni panti milik Provinsi Jawa 
Timur )*

4.845 Jiwa sumber Dinsos Jatim

)* Sedang dalam proses pengusulan PBI-JKN untuk mendapat KIS
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 Membuat daftar berdasarkan skala prioritas

 Melakukan verifikasi dan pendataan

 Mengecek kelengkapan

 Rapat rekonsiliasi data

 Menyampaikan data hasil verifikasi ke dinsos

tembusan pusdatin

1. Pendataan non register:
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2. Skala Prioritas untuk pengganti /tambahan kuota
1. Anak baru lahir PBI

2. PMKS baik didalam panti maupun luar panti

3. Peserta Program Keluarga Harapan

4. Data  dari Dinsos yang pernah mendapat SKTM 

5. orang miskin/tidak mampu yang belum tercover PBI –JKN ataupun Jamkesda

Catatan:

1. Memiliki NIK

2. Hasil Musdes/Muskel

SARAN:

1. Agar tidak terjadi pendataan terus menerus dan untuk kemudahan apabila ada permintaan data

kembali , dapat dihimpun pula pada saat melakukan pendataan PBI JKN, didata perolehan program

perlindungan sosial lainnya yang didapat warga dimaksud seperti: Raskin, Rumah Tidak Layak

Huni RTLH, Program Keluarga Harapan, Bantuan Siswa Miskin, Bopda Madin,

Kepemilikan kartu Perlindungan Sosial , Kelompok Usaha Bersama atau program

lainnya

2. Pemutakhiran data PBI-JKN sebanyak 2 kali dalam setahun akan di SK –kan oleh

Menteri Sosial RI. Sebaiknya Dinsos Kab/Kota memilki operator data base dan

perangkat komputer tersendiri untuk update data PBI-JKN setiap bulannya. TKSK

dapat berkoordinasi setiap bulan dengan desa/kel/kec/puskesmas dan dimasukkan

perubahan data setiap bulan, sehingga apabila ada pemutakhiran data pada setiap

semester tidak menyulitkan.
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3. PERUBAHAN DATA MENINGGAL

Untuk peserta yg meninggal di rumah atau tidak terlaporkan TKSK /dinsos

kab/kota melakukan koordinasi dengan RT/RW/ Kelurahan setempat untuk

pencatatan : nama, no kartu BPJS , alamat , surat kematian. Kemudian data

dimaksud :

1. Dilaporkan BPJS setempat

2. Menyampaikan data dan informasi ke Dinsos Prov tembusan Pusdatin

kesos bentuk soft copy tentang, nama , nomor katu BPJS Kes, alamat

domisili, surat pongesahan dr dinas

4. Peserta PBI yang keluar dari kepersetaan tidak sesuai kriteria

atau permintaan sendiri melalui langkah:

a) Melakukan pencatatan nama, nomor kartu BPJS Kes, alamat, membuat

surat pengesahan

b) Menyampaikan data informasi ke BPJS Kab/Kota

c) Menyampaikan data dan informasi ke Dinsos Prov tembusan Pusdatin

kesos bentuk soft copy tentang, nama , nomor katu BPJS Kes, alamat

domisili, surat pongesahan dr dinas



18

5. Data PBI yg duplikasi /ganda

Data 1 org tercatat 2 kali dg nomor BPJS berbeda serta data anomali

data yang salah , Dinsos Kab/Kota menyampaikan data dimaksud ke dinsos

prov tembusan pusdatin melalui email/kiriman pos

6. Data PBI Bersifat penambahan anggota PBI karena

diluar faskes , Dinsos Kab/Kota melakukan:

a) Mencatat data bayi ( nama bayi, tg lahir, jenis kelamin, nama ibu/bp,

nomor kartu ibu/bp, alamat pst (minimal ds, kec kab/kota)

b) Menyampaikan ke dinsos prov cc pusdatin by email Harus sinergis dg

BPJS Kes dan Dinkes

7. HASIL VERI DAN VALI SPT: PESERTA JAMKESDA . PMKS, PST

PKH , PEMEGANG KPS, FAKMIS, ORG TIDAK MAMPU,

KORBAN PHK YG AKAN MASUK PBI JKN HARUS MEMENUHI

12 variabel :

Prov, Kab, Kec, desa/Kel, Alamat lengkap, Nama, Jenis kelamin,

Tempat laahir, tg lahir, Hub kelg, Pasangan anggota RT , no NIK,

KTP atau no identitas yg lain
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Verifikasi Pengaduan Masyarakat

1. Membuat daftar laporan pengaduan

2. Verifikasi terhadap pengaduan

3. Mengecek kelengkapan dan

kebenaran

4. Rapat rekonsiliasi data

5. Menyampaikan data hasil verifikasi ke

dinsos prov tembusan pusdatin



- Belum semua Masyarakat Miskin

menjadi Peserta PBI

-Validasi  Peserta PBI belum dilakukan

Kab/kota alasan pendanaan

-Dalam SK Mensos tertera namun

tidak dapat dilayani BPJS karena belum

tersistem (iuran premi belum

terbayarkan)

-TKSK sebagai pelaksana verifikasi dan

validasi belum mendapatkan pelaksanaan

Bimbingan Teknis oleh Kemensos RI

-Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

di daerah (PSM, KT, Orsos , Pendamping

program) belum dioptimalkan untuk

melakukan pendataan

-Kurang Koordinasi antara Bapedda

dan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan

untuk -Perubahan tupoksi verifikasi dan

validasi kepersetaan PBI –JKN

- CD yang berisi data dari kemensos

RI (belum siap pakai utk divalidasi)

HAMBATAN

-Masy.Miskin dan orang tudak mampu bertahap

masuk PBI-JKN dlm masa transisi, Jamkesda Prov

dan Jamkesda Kab/Kota

-Kegiatan Validasi PBI-JKN disatukan dengan

kegiatan lainnya misalnya mengoptimalkan peran

pendamping program atau dana pendataan

program lainnya

-Kemensos memperbaiki sistem dg BPJS

Kesehatan dalam hal perubahan penetapan

kepersetaan setiap 6bl sekali langsung dapat

diakses di BPJS

-Dinsos Kab/Kota mengalokasikan anggaran

Bimtek utk petugas pendata. Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial di daerah (PSM, KT, Orsos ,

Pendamping program) harus dilibatkan

-Bapedda dan Dinas Sosial serta Dinas

Kesehatan memiliki pemahaman yang sama

untuk Perubahan tupoksi verifikasi dan validasi

kepersetaan PBI –JKN, dan menerapkan

kebijakan2 untuk mempermudah pelayanan bagi

orang miskin dan PMKS

-CD yang berisi data dari kemensos RI, harus

dirapihkan terlebih dahulu

SOLUSI
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Welcome To The Great 

Indonesia

Biro Adm. Perekonomian

Terima Kasih ...

Bagi kab/kota yang telah

melakukan veri &vali

pemutahiran PBI –JKN harap

setelah melakukan email dapat

menghubungi pusdatin:

bp.Abas (081314905508).


