
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan : 

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien dengan asuransi kesehatan 

masyarakat miskin, diselenggarakan dengan baik oleh rumah sakit, hal ini 

didukung dengan adanya kesadaran yang cukup tinggi akan pentingnya 

pemberian pelayanan yang paripurna oleh perawat kepada pasiennya dengan 

tidak membedakan tingkat sosial ekonomi. Dan dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan bagi pasien rawat inap dengan fasilitas asuransi masyarakat miskin 

di Badan Rumah Sakit Daerah (BRSD) RAA Soewondo Pati sudah sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan hukum yang 

berhubungan dengan Asuransi Masyarakat Miskin (Askeskin). Yaitu UUD 

1945 {Pasal 28 H (1), Pasal 34 (1,2,3)}, UU No. 23 tahun 1992 (Pasal 4, 5, 

65, 66), UU No. 40 tahun 2004 (Pasal 2, 3, 17, 19), UU No. 32 tahun 2004 

{Pasal 22 (h), Pasal 167 (2)}.  

a. Tanggapan tenaga kesehatan tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan 

yang paripurna bagi pasien Askeskin termasuk dalam kategori baik. Ini 

terlihat bahwa adanya itikat dan tindakan dari tenaga kesehatan dalam 

memberikan pelayanan bagi pasien Askeskin. Pengetahuan perawat dan 

dokter tentang pelaksanaan pelayanan Askeskin termasuk dalam kategori 
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baik, demikian pula dengan tanggapan/persepsi terhadap pelayanan 

kesehatan, sehingga merupakan faktor pendorong dalam peningkatan 

kinerja profesional dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya. 

b. Tanggapan pasien dan keluarganya tentang pelaksanaan pelayanan 

Askeskin di Rumah Sakit Soewondo Pati, termasuk dalam kategori baik 

dalam arti pasien Askeskin memberikan penilaian kinerja terhadap 

perawatanya dengan respon puas. Pasien menganggap bahwa pelayanan 

di rumah sakit tidak membedakan antara Askeskin dengan yang bukan 

Askeskin. Ini merupakan nilai positif dan pendukung dalam penilaian 

kualitas pelayanan rumah sakit. 

c. Pengelolaan administrasi dalam pelayanan Askeskin menggunakan 

konsep PPATRS, yang bertujuan untuk menciptakan kualitas pelayanan 

yang mampu diakses oleh pasien Askeskin dengan cepat, mudah dan 

murah. Adanya dukungan dari pengelolaan di rumah sakit dan adanya 

penunjang dengan baiknya kualitas pelayanan terhadap pasien Askeskin, 

maka dapat dikatakan bahwa pengelolan administrasi Askeskin di Rumah 

Sakit Soewondo Pati dalam kriteria baik. 

2. Masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskin atau Askeskin yaitu kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat tentang prosedur penggunaan atau pengurusan Askeskin bila 

pasien akan menggunakan jasa PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) baik 

rawat jalan maupun rawat inap. Di samping juga belum tegasnya batas waktu 

dari pemerintah tentang masa transisi penerbitan kartu peserta Askeskin oleh 



PT. Askes (Persero) dimana dalam pelaksanaan pelayanan di PPK (Pemberi 

Pelayanan Kesehatan) masyarakat masih menggunakan SKTM (Surat 

Keterangan Tidak Mampu) / Kartu Sehat/Kartu Subsidi Langsung Tunai 

(SLT)/Kartu Gakin. Hal ini sesuai dengan Kepmenkes No. 332/ 

Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat Miskin, Bab III: Tatalaksana Kepesertaan bagian 

Ketentuan Umum angka 5, dan angka 6. Dimana dalam pengurusan Askekin 

banyak dijumpai penyelewengan wewenang oleh aparat desa dalam 

penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dimana banyak terjadi 

KKN dan manipulasi data. Pada prakteknya keluarga miskin mendapat Surat 

Keterangan Tidak Mampu  (SKTM), tetapi juga keluarga yang tidak miskin 

(kaya) juga mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Hal ini 

merupakan pemborosan uang negara yang mestinya dapat digunakan untuk 

mensubsidi kebutuhan masyarakat miskin yang lain selain kesehatan, seperti 

pendidikan, perumahan dan kebutuhan pokok lainnya. 

 

B. Saran 

 Dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran : 

1. Kepada perawat sebagai ujung tombak pelayanan  rumah sakit yang langsung 

berhubungan dengan pasien, untuk lebih berperan aktif dalam pembentukan 

situasi yang mendidik dalam usaha pemberian informasi kepada pasien dan 

keluarganya untuk dapat mentaati peraturan pengelolaan administrasi 

Askeskin di rumah sakit, sehingga tidak ada lagi komplain dari masyarakat ke 



rumah sakit, dan meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit 

menuju pelayanan yang cepat, murah dan mudah. 

2. Kepada PT Askes (Persero) agar lebih kooperatif dalam memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang Askeskin dan penerbitan kartu peserta 

Askeskin. Agar supaya dalam penggunaan Askeskin mempunyai kepastian 

dalam menggunakan haknya yaitu dengan memiliki Kartu Peserta Askeskin. 

3. Kepada pemerintah baik pusat maupun daerah agar menetapkan peraturan 

pemerintah yang tegas dan memperbaiki sistem yang lebih baik dalam hal ini 

tentang pendataan keluarga miskin dan pengawasan pelaksanaan program 

Askeskin sampai ke tingkat desa agar tidak terjadi penyelewengan wewenang 

oleh aparat desa tentang penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

serta sosialisasi kepada masyarakat luas tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) yang menjadi program pemerintah. Disamping juga 

membuat aturan yang tegas tentang masa transisi penerbitan Kartu Askeskin 

agar di masyarakat tidak terjadi kesalahfahaman dalam pengurusan Askeskin 

serta tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang berkepanjangan.  
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