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Dengan terbitnya SK Bupa-
ti nomor 971.1/ Kep .337— 
Huk/2019, tentang besaran dan 
rincian penggunaan Dana Bagi 
Hasil(DBH) daerah dan retri-
busi kepala desa di kabupat-
en Karawang tahun anggaran 
2019, semua perangkat desa 
di karawang akan mendapat-
kan BPJS kesehatan dan BPJS 
ketenagakerjaan. 

Rencana ini disampaikan 
oleh Kabid Pemdes dari dinas 
DPMD Karawang Drs H Encep 
Komarudin dalam acara Sosial-
isasi Jaminan Kesehatan Nasi-
onal (JKN-KIS) di Britz Hotel 
Grantaruma Karawang, kamis 
(20/6/2019) . 

Acara dihadiri oleh 153 
kepala desa yang mendapat 
undangan, dikarenakan mer-
eka sudah melaksanakan ke-
wajiban tahun anggaran 2018, 
juga Kepala Cabang BPJS kese-
hatan Debbie Nianta Musigias-

ari S.Si Apt, AAAK. Sedangkan 
yang 144 akan diundang pada 
tahapan selanjutnya. 

Sebagai perwakilan dari 
DPMD, pemerintah daerah 
kabupaten Karawang men-
gajak kepada kepala desa un-
tuk mendukung program ini, 

karena sangat baik untuk kes-
ejahteraan perangkat desa di 
Karawang. 

Sementara, Kepala Cabang 
BPJS Kesehatan Karawang 
Debbie Nianta Musigiasari S.Si 
Apt, AAAK saat diwawancara 
mengatakan, melalui keputu-

san Bupati, SK nomor 971.1/ 
Kep:337—Huk /2019, tentang 
besaran dan rincian penggu-
naan DRH-JHT, ada 153 Kepala 
desa yang sudah melaksanakan 
kewajiban di tahun 2018. 

Debbie menerangkan bah-
wa ada anggaran program pen-
jamin kesehatan untuk perang-
kat desa, jika dibandingkan 
seperti PPU, ada presentase 
dari pemberi kerja dan peker-
ja seperti PNS, bagaimana 3% 
pemberi kerja dan 2% pekerja, 
d imana yang 5% diambil dari 
gaji mereka, untuk lima orang 
dalam satu keluarga, yaitu Istri, 
suami dan anak. 

Sedangkan buat perangkat 
desa hanya 2%, seharusnya 
diambil dari gaji mereka. Teta-
pi, melalui SK Bupati, dana ini 
bisa diambil murni dari DBH-
JHT, dimana masuk dalam 
komponen pendapatan mereka 
masing-masing. Nantinya dike-
luarkan lagi, jadi yang 5% ini 

sama sekali tidak diambil dari 
gaji mereka, murni dari DBH. 

"Jadi saya sampaikan ke 
mereka, agar bisa terealisasi 
di bulan Juli 2019, dan sisan-
ya 144 yang belum di SK kan, 
mudah-mudahan bisa dire-
alisasikan paling cepat bulan 
oktober dan paling lambat se-
belum bulan desember 2019," 
terangnya. 

Diakuinya, kalau memang 
selama ini perangkat desa si-
buk mengurus masyarakatnya, 
malah kadang mereka sendiri 
tidak punya kartu. Kalaupun 
punya kartu sebagai peserta 
mandiri , jadi melalui Bupati 
para perangkat desa merasa 
difasilrtasi bisa ikut program 
kesehatan," pungkasnya. (ro 
pendi) 


