
SIMON-JKN
SISTEM MONITORING JAMINAN KESEHATAN NASIONAL



Tujuan

 Sebagai wadah untuk mendapatkan informasi seputar

pelaksanaan JKN

 Sebagai wadah untuk menyampaikan pertanyaan dan keluhan
seputar pelaksanaan JKN

 Percepatan interaksi stakeholder dan Kementerian Kesehatan

dalam upaya koordinasi, sinkronisasi, penyeragaman persepsi pada

pelaksanaan JKN

 Inventarisasi permasalahan dan kendala → untuk memperbaiki dan
menyempurnakan kebijakan pelaksanaan JKN



Strategi

 Membangun sebuah wadah yang dapat diakses melalui media 

internet

 Dapat diakses dari manapun, kapanpun, oleh siapapun, menggunakan

perangkat apapun selama terhubung ke dalam jaringan internet

 Mengumpulkan dan menginventarisasikan permasalahan dan

kendala beserta solusi dan strateginya yang sering dialami oleh

para stakeholder

 Bersifat tertutup dan terbatas



Stakeholders

 Dinas Kesehatan Provinsi

 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

 Rumah Sakit

 PKM

 Klinik dan Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 lainnya

 Dokter Praktek Mandiri



Tingkatan Pengguna

 Administrator

 Mengelola dan memelihara system dan database secara keseluruhan

 Mempunyai otorisasi tertinggi

 Moderator

 Mengelola sebuah forum yang ditugaskan

 Menambahkan topik baru pada kategori terbatas (restricted)

 Menghapus topik, kiriman, balasan

 Melihat lampiran yang dikirimkan oleh pengguna

 Pengguna biasa

 Menambahkan topik baru pada kategori tertentu

 Mengirim pesan dan/atau membalas pesan



Prosedur Pendaftaran

 Melakukan pendaftaran dengan mengisikan

 Nama pengguna → nama yang dipakai untuk login

 Kata sandi

 Alamat email → diperlukan untuk mengirimkan kode verifikasi

 Nama unit pelayanan atau unit kerja

 Menyetujui peraturan yang sudah didefinisikan oleh Kementerian

Kesehatan

 Menunggu email konfirmasi

 Mengirimkan verifikasi sebagaimana yang tertera di email verifikasi



Pemilihan Unit Pelayanan

Kesehatan

 Pilih Provinsi

 Pilih Kabupaten dari daftar

 Pilih Unit Pelayanan atau Dinas Kesehatan

 Jika PPJK → tidak perlu memilih Provinsi dan Kabupaten

 Jika Dinas Kesehatan Provinsi → tidak perlu memilih Kabupaten/Kota

 Jika Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota → harus memilih Provinsi dan

Kabupaten Kota

 Jika Unit Pelayanan Kesehatan → pilih yang sesuai dari pilihan yang 

tersedia



Pengguna PPJK Pengguna Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Pengguna Dinas Kesehatan Kab. Boyolali Pengguna RSU Cendana di Jakarta Barat



Pengguna PKM Serimbu di Kab. Landak Pengguna Klinik Tahir di Lampung Timur



Catatan Pada Saat Pendaftaran

 Sebelum pengguna melakukan verifikasi dari email. Pengguna

belum bisa melihat atau mengirim

 Jika nama unit pelayanan belum terdaftar, silakan kontak
Administrator



Isikan data dengan baik dan benar dan tekan

tombol Ajukan Registrasi

Check inbox email yang didaftarkan dan klik

tautan bagian atas untuk melakukan aktivasi



User belum melakukan aktivasi → belum bisa mengakses Forum

Daftar Pengguna yang belum melakukan aktivasi

2 pilihan

1. Diaktifkan oleh administrator

2. Dihapus



Perubahan profil pengguna

 Bisa melakukan perubahan atau pelengkapan informasi dari

pengguna secara mandiri

 Merubah alamat email

 Merubah kata sandi

 Merubah profile picture



Cara Merubah Profil Pengguna

 Klik tautan User CP

 Untuk mengganti kata sandi → klik tautan Ganti Kata Sandi

 Untuk mengganti email → klik tautan Ganti Email

 Untuk mengganti Avatar (profil picture) → klik tautan Ganti Avatar



Mengganti Kata Sandi

 Klik tautan Ganti Kata Sandi

 Isikan kata sandi asal

 Isikan kata sandi baru

 Isikan konfirmasi kata sandi baru

 Tekan tombol Ubah Kata Sandi

Catatan:

a. Kata sandi minimal harus 6 karakter

b. Perpaduan antara karakter dan angka

c. Perubahan kata sandi akan berefek ketika pengguna log-out



Mengganti Alamat Email

 Klik tautan Ganti Email

 Isikan kata sandi

 Isikan alamat email baru

 Isikan konfirmasi alamat email baru

 Tekan tombol Ubah Alamat Email



Merubah Avatar atau Profil Picture

 Tekan tautan Ganti Avatar

 Tekan tombol File

 Pilih file yang akan dijadikan

Avatar

 Jika tautan avatar berupa links 

dari situs lain, isikan, atau

biarkan kosong

 Tekan tombol Ubah Avatar



Navigasi ke Halaman Tertentu

 Hindari penggunaan tombol atau fasilitas Back dan Forward seperti

yang tersedia di browser

 Pergunakan menu navigasi yang sudah disediakan seperti contoh
di bawah ini:



Hirarki Forum

 Terdapat 4 kategori besar

 Setiap kategori mempunyai 1 atau lebih forum

 Setiap forum mempunyai 1 atau lebih sub-forum

 Setiap sub-forum (bisa) mempunyai 1 atau lebih topik

 Setiap topik (bisa) mempunyai 1 atau lebih balasan atau kiriman

Kategori

Forum

Sub forum



Jenis Kategori (1 dari 2)

 Informasi

 Dalam kategori ini dimuat topik-topik yang berhubungan dengan
pengumuman, surat edaran, informasi

 Sifatnya satu arah dari Moderator. Tidak ada Tanya jawab atau saling
membalas dalam kategori ini

 Informasi dari informasi yang diposting oleh administrator akan disebarkan
juga melalui email ke masing-masing stakeholder

 Isu yang sering ditanyakan

 Dalam kategori ini dimuat topik-topik mengenai isu yang sering ditanyakan
dalam pelaksanaan JKN beserta solusi dan strateginya

 Merupakan hasil kompilasi dari keluhan dan pertanyaan, juga bisa
merupakan hasil inventarisasi keluhan selama ini

 Sifatnya satu arah. Hanya moderator saja yang bias memposting. Tidak ada
Tanya jawab atau saling membalas dalam kategori ini



Jenis Kategori (2 dari 2)

 Keluhan dan pertanyaan

 Pada kategori ini semua pengguna dapat membuat topik baru, 
mengirimkan balasan terhadap topik yang ada

 Jika sebuah solusi atau strategi sudah disepakati oleh semua pihak, 
moderator dapat memindahkan topik ini ke kategori FAQ. Pada point 
ini, diskusi sudah tidak dapat dilakukan lagi

 Software dan alat bantu

 Kategori ini akan berisi solusi, pembaruan (update), manual, petunjuk
pelaksanaan dan lain-lain yang berhubungan dengan software dan
alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan JKN.

 Kategori ini bersifat satu arah

 Pengguna tetap dapat mengunduh lampiran yang 
disediakan/dikirimkan oleh Moderator



Ketentuan Mengirimkan Topik

 Pengguna hanya bisa membuat topik baru atau balasan di 

kategori “Keluhan dan Pertanyaan”

 Pengguna dapat mengunggah lampiran. Lampiran tidak bisa

diunduh atau dilihat oleh pengguna lain kecuali Administrator atau
Moderator

 Administrator atau Moderator berhak untuk menghapus topik atau

balasan, memindahkan ke Kategori atau Forum lain tanpa seijin dari

pengguna.



Membuat topik baru

 Pilih Forum yang sesuai dengan topik yang diinginkan

 Klik Buat Topik

 Tuliskan judul (subyek) topik

 Tuliskan pesan atau isi topik secara lengkap tapi ringkas

 Unggah lampiran jika diperlukan

 Pilih opsi berlangganan

 Tekan tombol Kirim Topik

 Jika semua lengkap dan memenuhi syarat, topik akan ditampilkan



Tekan tombil Buat Topik

Isikan Judul topik

Isikan isi topik

Tekan Kirim topik



Mengunggah Lampiran

 Pengguna dapat mengunggah lampiran jika dirasa diperlukan
untuk memperjelas isi pesan

 Jenis lampiran yang diperbolehkan

 Gambar (image) dalam berbagai format

 Dokumen (word, excel, ppt)

 Text file

 Video (mp4) dan suara (mp3)

 Pengguna bias melampirkan lebih dari 1 berkas

 Sementara dibatasi maksimal 3MB total berkas yang diunggah

 Sementara 1 berkas yang diunggah dibatasi maksimal 500KB

 Sementara maksimal 10 berkas yang dapat diunggah sekaligus



Cara Pengunggahan Lampiran

 Tekan tombol Pilih Berkas (Choose File)

 Navigasikan ke berkas yang akan diunggah

 Tekan tombol Tambah Lampiran

 Ulangi proses 1 sd 3

 Jika suatu lampiran ingin dibatalkan, klik tombol Hilangkan



Pengguna lain dapat mengunduh lampiran dengan cara mengklik tautan lampiran



Membuat Balasan Baru

 Navigasikan ke sebuah topik yang ingin dibalas

 Klik tombol Balasan Baru

 Prosedur selanjutnya sama dengan prosedur membuat topik baru

Klik tombol Balasan baru



Memindahkan Topik

 Hanya Administrator atau Moderator yang bisa melakukan

 Cara kerja

 Navigasikan ke topik yang ingin dipindahkan

 Tekan checkbox di bagian kanan → warna latar topik akan berubah

 Pilih “Pindahkan Topik” dari pilihan inline post moderation

 Tekan GO

 Pilih Forum dimana topik tersebut akan dipindahkan

 Tekan tombol Pindahkan Topik





Operasi Pencarian

 Pengguna bias melakukan pencarian topik

 Pencarian topik dibagi 2 jenis, pencarian sederhana dan pencarian
advance (kompleks)

 Untuk melakukan pencarian sederhana

 Pengguna memasukkan penggalan kata atau kalimat yang ingin dicari

 Jika pengguna ingin melakukan pencarian dengan kalimat yang fix, diawali
dan diakhiri dengan tanda petik

 Contoh: “pelaksanaan JKN” → system akan mencari kata pelaksanaan JKN

 Contoh: pelaksanaan JKN → system akan mencari kata pelaksanaan dan
kata JKN. Kemudian system akan menggabungkan kedua hasil pencarian

 Tekan tombol Search

 Sistem akan menampilkan hasil pencarian sesuai kriteria



Contoh hasil pencarian dengan memasukkan kriteria lampiran

Sistem akan menampilkan secara terstruktur

a. Di dalam topik apa

b. Di dalam kiriman apa

c. Siapa yang mengirimkan

d. Menampilkan potongan pesan



Operasi Pencarian Kompleks

(Advance)

 Tekan menu Cari di pojok kanan

 Sistem akan menampilkan form 
secara kompleks

 Pengguna dapat memasukkan
kriteria kriteria sesuai keinginan

 Pencarian secara kompleks
memungkinkan pengguna untuk
membatasi hasil pencarian sesuai
dengan yang diinginkan

 Hasil pencarian akan ditampilkan
seperti gambar pada slide 
sebelumnya



Next steps

 Mendefinisikan tugas, tanggung jawab dan SOP bagi Administrator 
dan Moderator

 Menunjuk tim Administrator

 Maksimal 3 orang

 Menunjuk tim Moderator

 Jika memungkinkan 1 Kategori 1 Moderator

 Tidak menggunakan login “kroyokan” → 1 login dipergunakan oleh banyak
orang

 Inventarisasi dan pemasukan isu-isu yang sudah baku atau terdefinisi
penyelesaiannya ke dalam topik yang bersangkutan

 Melakukan diseminasi keberadaan wahana ini kepada para 
stakeholder

 Melakukan pemeliharaan terhadap situs ini (system dan konten)



Terima Kasih
http://simon-jkn.info


