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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan disajikan mengenai uraian hasil penelitian yang

dilaksanakan di Puskesmas Kab. Pati yang terdiri dari tiga Puskesmas

yaitu Puskesmas Kayen, Puskesmas Trangkil dan Puskesmas Juwana.

Proses penelitian dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2017. Secara

umum hasil yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu mengenai

bagaimana pelaksanaan Keputusan Menteri

Hk.02.02/Menkes/514/2015 jika dikaitkan dengan kompetensi dokter

Puskesmas dalam menangani Pasien JKN di Puskesmas. Dalam

penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Gambaran

umum tentang obyek penelitian dan hasil wawancara dengan

narasumber akan diuraikan dalam bab ini.

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

a. Wilayah Penelitian

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah

kabupaten/kota di Jawa Tengah bagian timur.42

Sebelah utara dibatasi wilayah Kab.Jepara dan Laut Jawa

Sebelah barat dibatasi wilayah Kab.Kudus dan Kab.Jepara

Sebelah selatan  dibatasi wilayah Kab.Grobogan dan

42 Internet, 24 Maret 2017, https://www.patikab.go.id/v2/id/kependudukan-1/
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Kab.Blora sebelah timur dibatasi wilayah Kab.Rembang dan laut

Jawa.

Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 1.504 km yang terdiri

dari 21 Kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan, 1.106

dukuh,1.474 RW dan 7524 RT. Sedangkan jumlah sarana

pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Pati adalah 10

rumah sakit Umum, 29 Puskesmas, 29 balai pengobatan/ klinik,

155 praktek dokter umum, 121 apotik, 1 gudang farmasi

kesehatan.43

1) Puskesmas Kayen

Kecamatan Kayen merupakan salah satu dari 21

kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pati dan terletak

diantara 110⁰  58’ -58,9’ LS dan 06⁰  53’- 37,7’ BT .

Merupakan suatu kesatuan organisasi Kesehatan yang

merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat

yang juga berfungsi memberi pelayanan secara menyeluruh

dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya.

Puskesmas Kayen terletak di Kecamatan Kayen yang

berjarak 17 kilometer dari Kota Pati kearah selatan, dengan

luas wilayah 96,03 Km² terdiri dari dataran rendah dan

43 Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 2016, Profil Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2016, Pati:
Dinas Kesehatan
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daerah perbukitan kapur. Batas-batas wilayah sebagai

berikut44 :

Sebelah Utara : Kecamatan Gabus

Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan

Sebelah Barat : Kecamatan Sukolilo

Sebelah Timur : Kecamatan Tambakromo

2) Puskesmas Trangkil

Puskesmas Trangkil terletak di desa Trangkil Kabupaten

Pati  yang berjarak 12 kilometer dari Kabupaten Pati

merupakan salah satu dari  29 Puskesmas yang ada di

Kabupaten Pati  dengan batas batas sbb45 :

Sebelah Utara : Kecamatan Margoyoso

Sebelah Selatan : Kecamatan Wedarijaksa

Sebelah Timur : Kecamatan Juwana

Sebelah barat : Kecamatan Tlogowungu

44 Puskesmas Kayen, 2016, Profil Puskesmas Kayen Tahun 2016, Pati: Puskesmas Kayen
45 Puskesmas Trangkil, 2016, Profil Puskesmas Trangkil Tahun 2016, Pati: Puskesmas Trangkil
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3) Puskesmas Juwana

Puskesmas Juwana merupakan Puskesmas yang

berjarak 16 km dari Kota Pati, merupakan Puskesmas rawat

inap dengan luas tanah 1650 m2 (milik desa) dan dengan

luas bangunan 1200 m2, dengan batas-batas sebagai

berikut46:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kecamatan Jakenan

Sebelah Timur : Kecamatan Batangan

Sebelah Barat :Kecamatan Pati dan Kecamatan

Wedarijaksa

b. Data Peserta JKN dan Faskes yang melayani Peserta JKN

Jumlah penduduk di Kabupaten Pati yang sudah terdaftar

sebagai Peserta JKN Lebih dari lima puluh persen yaitu sebesar

enam puluh empat persen.

46 Puskesmas Juwana, 2016, Profil Puskesmas Juwana Tahun 2016, Pati: Puskesmas Juwana
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Tabel 2: Data Peserta JKN di Kabupaten Pati

Kab/Kota Kab. Pati

Jumlah Penduduk (Data Badan Pusat Statistik
Prov Jateng 2016) 1,239,989

PBI - APBN (sesuai kuota) 598,783

PBI APBD (sesuai data pendaftaran oleh Pemda) 4,172

PNS, Pejabat Negara 41,544

TNI/POLRI/ PNS Kemhan/Polri 6,479

Pensiunan PNS, TNI, Polri 14,317

Pekerja Pemerintah Non PNS 8,467

Veteran dan Perintis Kemerdekaan 425

PPU non Pemerintah (BUMN, BUMD, Swasta) 51,995

Pensiunan Swasta 6

Pendaftar mandiri (PBPU dan BP) 67,614

Jumlah coverage JKN 793,802

%  coverage JKN 64.02%

Sumber: Laporan Bulan Februari 2017 BPJS Kesehatan Cabang Pati
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Sedangkan Faskes di Kabupaten Pati yang sudah

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pati untuk

memberikan pelayanan kepada Peserta JKN adalah sebagai

berikut:

Tabel 3: Data Faskes yang melayani Peserta JKN

No NAMA FASKES JUMLAH
1 Puskesmas 29
2 Dokter Umum Praktek Perorangan 28
3 Dokter Gigi 10
4 Klinik Pratama 26
5 Klinik TNI 1
6 Klinik Polri 1
7 Klinik Utama 1
8 Rumah Sakit Pemerintah 2
9 Rumah Sakit Swasta 7

10 Apotek PRB 8
JUMLAH 113

Sumber: BPJS Kesehatan cabang Pati Laporan Bulan Pebruari 2017

Sedangkan jumlah Peserta JKN yang terdaftar di

Puskesmas adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Data Peserta JKN terdaftar di Puskesmas

PUSKESMAS
JUMLAH

JIWA NON
PBI

JUMLAH
JIWA PBI

TOTAL JIWA
TERDAFTAR

KAYEN 985 48,279 49,264
TRANGKIL 1,092 30,700 31,792
JUWANA 733 37,750 38,483

Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Pati Laporan Bulan Pebruari 2017
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Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Kayen, Trangkil dan

Juwana adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas

DATA NAKES PUSKESMAS
KAYEN

PUSKESMAS
JUWANA

PUSKESMAS
TRANGKIL

Dokter Umum 2 2 2
Dokter Gigi 1 1 1
Bidan 12 36 20
Perawat 12 24 8
Perawat Gigi 0 2 0
Apoteker 0 1 1
Asisten Apoteker 1 2 1
Analis
Kesehatan 1 2 1

Ahli Gizi 1 3 1
Petugas
Promkes 0 1 0

Petugas Kesling 1 2 1
Admin 8 2 3
TOTAL 39 78 39

Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Pati Laporan Rekredentialing Puskesmas
bulan Desember tahun 2016

2. Hasil wawancara dengan Narasumber

Pengambilan data diambil oleh peneliti pada tanggal 8

Pebruari 2017 yaitu melalui kegiatan Focus Group Discussion

(FGD) yang melibatkan kepala Puskesmas Kayen, trangkil dan

juwana , dokter pelaksana Puskesmas Kayen, Trangkil dan Juwana

dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Pati. Kemudian pada tanggal 16 Pebruari sampai
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dengan tanggal 21 Pebruari 2017 wawancara dengan Peserta JKN

yang berobat ke Puskesmas Kayen, Trangkil dan Juwana.

a. Pengaturan kompetensi dokter pada FKTP dalam menangani
Pasien JKN sebelum dirujuk ke rumah sakit atau pengaturan
kompetensi dokter pada FKTP dalam menangani Pasien JKN

1) Hasil FGD dengan Kepala Puskesmas Kayen yang

dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 2017, kepala

Puskesmas selalu menekankan kepada dokter-dokter yang

menangani pasien, selama pasien masih bisa ditangani oleh

Puskesmas, maka dokter harus berupaya semaksimal

mungkin menangani pasien-pasien tersebut, tidak langsung

merujuk ke rumah sakit. Menurut kepala Puskesmas

kompetensi dokter Puskesmas sudah sangat memadai

dalam memberikan pelayanan kepada pasien, tidak terbatas

Pasien JKN atau umum tetapi semua pasien yang berobat

ke Puskesmas. Saat ini yang menjadi perhatian kepala

Puskesmas adalah kompetensi perawat yang dinilai kurang,

selama ini jarang ada penyegaran keterampilan perawat,

kepala Puskesmas menilai perawat sekarang dengan dulu

dan bidan sekarang dengan dulu berbeda, sekarang ini jika

ada pasien yang gawat sedikit sudah ketakutan, kepala

Puskesmas Kayen mengharapkan diadakan seminar-

seminar atau pelatihan-pelatihan untuk perawat dan bidan

sehingga cekatan dalam menangani pasien.
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2) Hasil FGD dengan dokter pelaksana Puskesmas Kayen

yang dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 2017 (dr. W),

semua kompetensi tentang penanganan penyakit sudah

dipelajari semua terutama pada saat coass, setiap tiga

tahun sekali dokter harus selalu me-refresh keilmuan

dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, Surat Tanda

Registrasi (STR) dokter juga harus diperbaharui setiap

lima tahun sekali.

3) Hasil FGD dengan Kepala Puskesmas Trangkil yang

dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 2017 (Tn M),

bahwa kompetensi dokter umum sudah diatur sedemikan

rupa dalam undang-undang praktek kedokteran,

Puskesmas melakukan pengaturan dalam jadwal praktek

dokter Puskesmas misalkan satu dokter melakukan

pelayanan di dalam gedung, dokter yang lain melakukan

pelayanan luar gedung, maksudnya pelayanan di luar

gedung yaitu di Puskesmas pembantu, di Puskesling,

sedangkan pelayanan didalam gedung yaitu melakukan

pelayanan terhadap pasien yang datang berobat ke

Puskesmas. Dalam hal ini dibuat jadwal bergantian siapa

yang pelayanan di luar gedung dan siapa yang pelayanan

di dalam gedung. Apabila ada rapat keluar Puskesmas

antara dokter yang satu dengan dokter yang lain harus
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ada koordinasi sehingga tidak menyebabkan kekosongan

tenaga dokter yang melayani di Puskesmas.

4) Hasil FGD dengan dokter pelaksana Puskesmas Trangkil

yang dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 2017 (dr. A),

bahwa sebagai dokter umum dilakukan uji kompetensi

dokter Indonesia (UKDI) dan UKDI itu dilakukan dengan

nilai kelulusan sesuai standart yang ditentukan oleh Konsil

Kedokteran Indonesia (KKI) yaitu lebih dari 6,5. Uji

kompetensi dokter saat itu mencakup semua aspek di

pelayanan primer yaitu pelayanan tingkat satu sudah

mencakup semua, jadi jika lulus UKDI akan mendapatkan

sertifikat UKDI, setelah itu baru bisa mendapatkan yang

namanya Surat Tanda Registrasi (STR).

5) Hasil FGD dengan Kepala Puskesmas Juwana yang

dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 2017, sebelum ada

Permenkes Nomor 5 tahun 2014 panduan pengobatan

dasar di Puskesmas. Mengacu pada Permenkes Nomor 5

tahun 2014 dokter-dokter di Puskesmas dikumpulkan

oleh dinas kesehatan untuk membuat Standar Prosedur

Operasional (SPO) 144 diagnosa. Puskesmas-

Puskesmas dikumpulkan bersama-sama untuk membuat

144 diagnosa dalam bentuk SPO, tetapi saat ini masih

proses belum selesai.
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6) Hasil FGD dengan dokter pelaksana Puskesmas Juwana

yang dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 2017 (dr. S),

UKDI pertama tahun 2008, setiap tahun ada perubahan,

sedangkan STR yang diterbitkan KKI setiap 5 tahun sekali

ada perubahan, untuk lulusan dokter sebelum 2008,

harus mengerjakan checklist pada formulir atau yang

biasa disebut dengan borang-borang yang disusun oleh

kolegium, pada borang-borang ada item seminar ilmiah,

ada item pengabdian masyarakat, item praktek klinis.

7) Hasil FGD dengan kepala bidang pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan Kab. Pati  pada tanggal 8 Pebruari 2017

(dr. A), setiap dokter yang akan praktek harus memiliki

SIP, untuk mendapatkan SIP seorang dokter harus

memiliki STR, untuk pengurusan STR harus melakukan

pengisian borang-borang atau formulir yang harus diisi

dari berbagai ranah, ada berapa pasien yang sudah

ditangani, ada pembelajaran juga misal FGD membahas 1

atau 2 kasus penyakit, ada namanya P2KB (Program

Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan) yang mengacu

undang-undang praktek kedokteran. Jadi kompetensi

dokter sudah diatur sedemikian rupa apabila masih fresh

graduate harus lulus UKDI, sedangkan lulusan lama harus

mampu mengumpulkan 250 SKP.
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8) Hasil wawancara dengan narasumber (Ny.K) Pasien

Puskesmas Kayen pada tanggal 16 Pebruari 2017, pasien

lebih senang periksa di Puskesmas daripada di rumah

sakit karena lebih dekat dengan rumah pasien, dokter

Puskesmas pernah menjelaskan bahwa kalau dokter

Puskesmas bisa menangani tidak akan dirujuk ke rumah

sakit, jadi setiap kali penyakit pasien kambuh berobat ke

Puskesmas

9) Hasil wawancara dengan narasumber (Ny.Ng) Pasien

Puskesmas Kayen pada tanggal 16 Pebruari 2017, bahwa

pelayanan dokter di Puskesmas ramah, bagus, dokter

juga menjelaskan kalau penyakitnya parah dirujuk ke

rumah sakit, tetapi kalau ringan di Puskesmas saja.

10) Hasil wawancara dengan narasumber (Ny. DS) Pasien

Puskesmas Kayen pada tanggal 16 Pebruari 2017,

pelayanan dokter ramah tidak dibeda-bedakan dengan

pasien umum, apabila pasien bertanya tentang penyakit

yang diderita akan dijelaskan oleh dokter, pasien

merasakan bahwa pelayanan di rumah sakit dan

Puskesmas sama saja, jika di Puskesmas bisa menangani

pasien tidak harus dirujuk ke rumah sakit.

11) Hasil wawancara dengan narasumber (Ny.K) Pasien

Puskesmas Trangkil pada tanggal 20 Pebruari 2017,
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dokter menjelaskan tentang penyakitnya, dan pasien

memahami, pasien belum pernah dirujuk ke rumah sakit

tetapi dokter belum pernah menjelaskan bahwa tidak

semua penyakit bisa dirujuk ke rumah sakit.

12) Hasil wawancara dengan narasumber (Tn S) Pasien

Puskesmas Trangkil pada tanggal 20 Pebruari 2017,

pelayanan sangat ramah tidak mengecewakan pasien

tidak dibeda-bedakan dengan pasien umum, pasien puas

dengan pelayanan Puskesmas pada saat pasien

menanyakan penyakit dijawab oleh dokter, pasien belum

pernah dirujuk ke rumah sakit, karena pada saat

diwawancarai baru pertama kali itu pasien berobat ke

Puskesmas.

13) Hasil wawancara dengan narasumber (Ny.R) Pasien

Puskesmas Trangkil pada tanggal 20 Pebruari 2017,

pasien mengetahui alur berobat ke Puskesmas,

pelayanan dokter ramah, bagus, apabila pasien bertanya

tentang penyakitnya dijawab oleh dokter, pada bulan

Nopember pasien periksa ke rumah sakit karena

perdarahan, dari rumah sakit diberi penjelasan pasien

disuruh ke Puskesmas dulu untuk minta rujukan, tetapi

kalau di Puskesmas tidak diberi penjelasan penyakit apa

saja yang bisa dirujuk ke rumah sakit.
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14) Hasil wawancara dengan narasumber (Ny P) Pasien

Puskesmas Juwana pada tanggal 20 Pebruari 2017,

pasien mengetahui alur jika berobat di Puskesmas, dokter

menjelaskan penyakit pasien, pelayanan dokter baik,

pasien belum pernah dijelaskan bahwa tidak semua

penyakit boleh dirujuk ke rumah sakit, tetapi pasien

mengikuti apa yang dikatakan dokter.

15) Hasil wawancara dengan narasumber (Ny W) Pasien

Puskesmas Juwana pada tanggal 20 Pebruari 2017,

pasien mengetahui alur berobat di Puskesmas, pasien

memang harus bersabar karena memang harus antri

disebabkan pasiennya banyak, dokter menjelaskan

penyakit pasien, tidak pernah dijelaskan oleh dokter

maupun petugas bahwa tidak semua penyakit boleh

dirujuk ke rumah sakit.

16) Hasil wawancara dengan narasumber (Ny K) Pasien

Puskesmas Juwana pada tanggal 20 Pebruari 2017,

pasien mengetahui alur pemeriksaan di Puskesmas,

dijelaskan oleh dokter penyakit pasien, tidak boleh makan

makanan tertentu, pasien sudah sering mondok di

Puskesmas juga, bahkan beberapa kali diopname di

Puskesmas, pelayanan tidak dibeda-bedakan dengan

pasien umum, pasien pernah dirujuk ke rumah sakit, yaitu
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rumah sakit islam, pasien belum pernah dijelaskan

penyakit apa saja yang bisa dirujuk sepengetahuan

pasien penyakit ringan dilayani di Puskesmas tetapi jika

berat dirujuk ke rumah sakit, pasien mengaku lebih puas

dilayani di Puskesmas.

b. Implementasi Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015
terhadap kasus-kasus Peserta JKN di Puskesmas

Berdasarkan data yang dikumpukan pada saat FGD pada

tanggal 8 Pebruari 2017 didapatkan data sebagai berikut:

1. Mengacu pada  lampiran Kepmenkes Nomor HK

02.02/514/2015 Puskesmas Kayen mampu dan tuntas

menangani 103 diagnosa

2. Mengacu pada  lampiran Kepmenkes Nomor HK

02.02/514/2015 Puskesmas Trangkil mampu tuntas

menangani 91 diagnosa

3. Mengacu pada  lampiran Kepmenkes Nomor HK

02.02/514/2015 Puskesmas Juwana tuntas

menangani 155 diagnosa

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Cabang Pati,

didapatkan data sebagai berikut:
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Tabel 6: Kasus yang dirujuk ke rumah sakit

NAMA
PUSKESMAS KASUS/DIAGNOSA

JUWANA Impacted cerumen
Hyperlipidaemia, unspecified
Benign lipomatous neoplasm,
unspecified
Urinary tract infection, site not
specified
Typhoid fever
Febrile convulsions

KAYEN
Inflammatory disorders of
breast
Acute amoebic dysentery
Mumps orchitis
Other acute gastritis
Impacted cerumen
Bronchitis, not specified as
acute or chronic
Essential (primary)
hypertension
Urinary tract infection, site not
specified

TRANGKIL Otitis externa, unspecified
Dengue haemorrhagic fever
Typhoid fever
Anaemia unspecified
Nummular dermatitis
Urinary tract infection, site not
specified

Sumber: Laporan Semester I tahun 2016 Kasus Non Spesialistik yang
masih dirujuk ke RS

Masih terdapat beberapa penyakit yang seharusnya

masuk dalam daftar penyakit yang mereka mampu dan tuntas
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melayani tetapi masih dirujuk ke rumah sakit. Pada Puskesmas

Juwana masih terdapat 6 diagnosa yang masih dirujuk ke

rumah sakit, pada Puskesmas Kayen terdapat 8 diagnosa yang

masih dirujuk ke rumah sakit dan Puskesmas Trangkil terdapat

6 diagnosa yang masih dirujuk ke rumah sakit. Dari daftar

diagnosa yang mampu dan tuntas ditangani oleh ketiga

Puskesmas tersebut namun pada kenyataannya diantara daftar

diagnosa tersebut masih tetap dirujuk ke rumah sakit.

c. Faktor-faktor yang menyebabkan Puskesmas merujuk Pasien
JKN ke rumah sakit pada kasus-kasus yang seharusnya dapat
ditangani oleh Puskesmas

1. Hasil FGD dengan kepala Puskesmas dan dokter pelaksana

Puskesmas Kayen yang dilaksanakan pada tanggal 8

Pebruari 2017 (Tn N dan dr. W), Pada beberapa diagnosa

Puskesmas terpaksa merujuk dikarenakan keterbatasan

SDM contohnya untuk diagnosa TB (Tuberculosis) paru,

pemeriksaan sputum Puskesmas bisa melakukan tetapi

pemeriksaan darah rutin tidak bisa karena tidak mempunyai

analis laboratorium, se Kabupaten Pati hanya ada 6 atau 7

Puskesmas yang mempunyai tenaga analis, padahal

Puskesmas sudah memiliki alat untuk pemeriksaan tersebut,

karena ketiadaan tenaga analis laboratorium, jika ada pasien

yang memerlukan pemeriksaan darah rutin, dokter akan

merujuk ke rumah sakit.
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2. Hasil FGD dengan kepala Puskesmas dan dokter pelaksana

Puskesmas Trangkil yang dilaksanakan pada tanggal 8

Pebruari 2017 (Tn M), hampir sama dengan Puskesmas

Kayen, Puskesmas Trangkil juga terkendala dengan tenaga

analis laboratorium, saat ini alat-alat sudah tersedia hanya

tenaga analis labnya belum memiliki, selain tenaga juga

terkendala dengan pengadaan obat, saat ini Puskesmas

hanya menggunakan obat-obat yang tercantum dalam

formulir nasional, jika melihat aturan dalam permenkes 28

tahun 2014 tentang pedoman pelaksaan program JKN,

dimungkinkan menggunakan obat-obat diluar fornas asal

ada indikasi medis, ini yang ingin segera diaplikasikan

Puskesmas mengingat tuntutan kepuasan pasien, sehingga

misalkan pasien dengan diagnosa flu selama ini selalu

diobati dengan CTM, dexa, paracetamol diubah dengan obat

Fludexin atau obat paten lain yang dikombinasikan dengan

beberapa obat sehingga lebih praktis pasien hanya

meminum satu obat yang berisi berbagai kombinasi obat.

Faktor-faktor yang lain seringkali dari pasien yang tiba-tiba

datang tanpa dianamnese langsung meminta rujukan ke

rumah sakit, bahkan kadang yang datang bukan pasien

tetapi keluarga pasien, begitu datang langsung meminta

dibuatkan rujukan ke rumah sakit, alasannya pasien tidak
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bisa jalan kaki, pada saat dilakukan kunjungan langsung ke

rumah pasien ternyata pasien masih bisa berjalan,

Puskesmas mengedukasi pasien bahwa semua itu ada

aturannya tidak semua harus dirujuk. Selain pasien yang

datang langsung meminta rujukan ke rumah sakit, ada juga

pasien yang tersugesti jika dia batuk harus periksa di BKPM

(Balai Kesehatan mata dan paru), padahal belum pernah

periksa ke Puskesmas, datang langsung meminta rujukan,

dijelaskan bahwa harus dites dulu sputumnya/dahaknya,

apabila memang positif TBC maka akan diberikan obat TBC,

namanya petugas kalau pas sabar ya bisa mengedukasi

dengan baik tetapi pada saat bad mood daripada debat kusir

pasien langsung diberi rujukan.

3. Hasil FGD dengan Kepala Puskesmas dan dokter pelaksana

Puskesmas Juwana yang dilaksanakan pada tanggal 8

Pebruari 2017 (Tn M), bahwa petugas Puskesmas tidak

pernah merujuk selama masuk dalam kompetensi dokter

Puskesmas, biasanya kalau ada pasien yang memaksa

meminta rujukan padahal tidak ada indikasi dirujuk pasien

akan diberikan penjelasan bahwa penyakit yang seharusnya

tidak dirujuk sampai di Rumah Sakit menjadi tanggungan

pasien pribadi tidak dijamin BPJS Kesehatan, yang biasa

terjadi jika sudah dijelaskan seperti itu akhirnya pasien tidak
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jadi minta rujukan mau diperiksa dan diobati dokter

Puskesmas.

4. Hasil FGD dengan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kab. Pati yang dilaksanakan pada tanggal

8 Pebruari 2017 (dr. A), pelayanan tingkat pertama harus

tuntas di tingkat pertama, seperti pemeriksaan darah rutin,

urin rutin, harus dilakukan di FKTP, terkait keterbatasan

SDM tenaga analis laboratorium sebenarnya tiap bulan ada

pertemuan petugas lab, tenaga yang belum terlatih bisa

mengikuti karena yang melatih dari petugas lab sendiri, atau

bisa juga studi banding beberapa hari di Puskesmas yang

memiliki tenaga analis lab,selanjutnya meskipun tidak ada

sertifikatnya asalkan ada surat penugasan dari kepala

Puskesmas diperbolehkan, karena memang mencari tenaga

yang betul-betul sesuai yang diperlukan tidak ada, seperti

tenaga analisis laboratorium dan tenaga apoteker.

B.PEMBAHASAN

Dalam pembahasan akan diuraikan mengenai pengaturan,

pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

Kepmenkes Nomor HK.02.02/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis

bagi dokter di fasilitas tingkat pertama

1. Pengaturan kompetensi dokter pada FKTP dalam menangani Pasien
JKN sebelum dirujuk ke rumah sakit
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a). Puskesmas Kayen dan Puskesmas Trangkil

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Puskesmas Kayen,

dokter pelaksana Puskesmas Kayen, Kepala Puskesmas Trangkil

dan dokter pelaksana Puskesmas Trangkil, pada tanggal 8

Pebruari 2017, bahwasanya mereka belum sepenuhnya

mengetahui bahwa pengaturan kompetensi dokter pada FKTP

dalam menangani Pasien JKN dituangkan dalam Permenkes

Nomor 5 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui menjadi

Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015,

Berdasarkan Diktum Kedua Kepmenkes Nomor

Hk.02.02/Menkes/514/2015 menyatakan bahwa:

Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disebut PPK
Dokter merupakan pedoman bagi dokter dalam
melaksanakan praktik kedokteran di fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama baik milik Pemerintah maupun
masyarakat yang berorientasi kepada kendali mutu dan
kendali biaya.

Meskipun dokter Puskesmas Kayen dan Puskesmas

Trangkil belum memahami pengaturan kompetensi dokter dalam

menangani Pasien JKN, berdasarkan hasil wawancara dengan

Peserta JKN yang berobat di Puskesmas Kayen pada tanggal 16

Pebruari 2017 (Ny. K, Ny. Ng, Ny. Ds), dan di Puskesmas

Trangkil pada tanggal 20 Pebruari 2017 ( Ny. K, Tn. S, Ny. R)

Pasien merasa dilayani dengan baik, ramah, tidak dibedakan

dengan pasien umum dan dijelaskan oleh dokter bahwa tidak
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semua penyakit harus dirujuk ke rumah sakit, apabila dokter

Puskesmas bisa menangani maka tidak dirujuk ke rumah sakit.

Hal ini sudah sesuai dengan yang tertuang dalam lampiran I

Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015 bahwa :

Tingkat Kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan
penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas. Lulusan
dokter mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan
penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan
tuntas

Puskesmas Kayen dan Trangkil belum mengetahui

Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015, adalah

pedoman/panduan bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan

tingkat pertama yang merupakan bagian dari standar pelayanan

kedokteran. Standar Pelayanan Kedokteran merupakan

implementasi dalam praktek yang mengacu pada Standar

Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang telah diatur dalam

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia, sehingga

pengaturan kompetensi dokter di Puskesmas yang mengacu

pada kepmenkes tersebut belum ada.

b). Puskesmas Juwana

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Puskesmas

Juwana pada tanggal 8 Pebruari 2017, bahwasanya kepala

Puskesmas Juwana sudah mengetahui Permenkes Nomor 5

Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di
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Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, namun belum

mengetahui bahwa Peraturan tersebut sudah diperbarui menjadi

Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015.

Di dalam Diktum Kesebelas Kepmenkes Nomor

Hk.02.02/Menkes/514/2015 disebutkan bahwa:

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Permenkes
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi
Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku

Berdasarkan hasil wawancara dengan Peserta JKN yang

berobat di Puskesmas Juwana pada tanggal 20 Pebruari 2017

Pasien merasa dilayani dengan baik, ramah, tidak dibedakan

dengan pasien umum dan dijelaskan oleh dokter bahwa tidak

semua penyakit harus dirujuk ke rumah sakit, apabila dokter

Puskesmas bisa menangani maka tidak dirujuk ke rumah sakit.

Hal ini sudah sesuai dengan yang tertuang dalam lampiran I

Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015 bahwa :

Tingkat Kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan
penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas. Lulusan
dokter mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan
penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan
tuntas

Puskesmas Juwana belum mengetahui bahwa Permenkes

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi

Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer sudah

diperbarui menjadi Kepmenkes Nomor
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Hk.02.02/Menkes/514/2015. sehingga pengaturan kompetensi

dokter di Puskesmas yang mengacu pada Kepmenkes tersebut

belum ada.

2. Implementasi Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015
Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Pertama terhadap kasus-kasus Peserta JKN di
Puskesmas.

a. Puskesmas Kayen

Berdasarkan data yang dikumpukan pada saat FGD pada

tanggal 8 Pebruari 2017, Puskesmas Kayen mampu dan tuntas

menangani 103 diagnosa dan berdasarkan data dari BPJS

Kesehatan Cabang Pati, dari 103 diagnosa tersebut masih

harus dirujuk ke rumah sakit.

Diagnosa-diagnosa tersebut adalah: Inflammatory

disorders of breast, Acute amoebic dysentery, Mumps orchitis,

Other acute gastritis, Tinea cruris, Impacted cerumen, Bronchitis

not specified as acute or chronic, Essential (primary)

hypertension, Urinary tract infection site not specified

Mengacu pada Lampiran I Bab I Pendahuluan

Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015 bahwa

Pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012,
dari 736 daftar penyakit terdapat 144 penyakit yang harus
dikuasai penuh oleh para lulusan karena diharapkan
dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
dapat mendiagnosis dan melakukan penatalaksanaan
secara mandiri dan tuntas.
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Mengacu pada Lampiran I Bab II Daftar Panduan Praktik

Klinis Berdasarkan  Masalah Dan Penyakit Kepmenkes Nomor

Hk.02.02/Menkes/514/2015, bahwa:

Diagnosa Inflammatory disorders of breast
No. ICPC-2  : X21 Breast symptom/complaint female other
No. ICD-10  : N61 Inflammatory disorders of breast
Tingkat Kemampuan 4A

Diagnosa Acute amoebic dysentery
No. ICPC-2  : D70 Gastrointestinal infection
No. ICD-10  : A06.0 Acute amoebic dysentery
Tingkat Kemampuan 4A

Diagnosa Mumps
No. ICPC-2  : D71. Mumps / D99. Disease digestive
system, other
No. ICD-10  : B26. Mumps
Tingkat Kemampuan 4A

Diagnosa Other acute grastritis
No ICPC-2  : D07 Dyspepsia/indigestion
No ICD-10  : K29.7 Gastritis, unspecified
Tingkat Kemampuan 4A

Diagnosa Impacted cerumen
No. ICPC-2   : H81 Excessive ear wax
No. ICD-10  : H61.2 Impacted cerumen
Tingkat Kemampuan 4A

Diagnosa Bronkhitis acute
No. ICPC II : R78 Acute bronckitis /bronchiolitis
No. ICD X : J20.9 Acute bronchitis, unspecified
Tingkat Kemampuan 4A

Diagnosa Essential (primary) hypertension
No ICPC-2  : K86 Hypertension uncomplicated
No ICD-10  : I10 Essential (primary) hypertension
Tingkat Kemampuan 4A

Diagnosa Urinary tract infection
No. ICPC-2   : U71    Cystitis/urinary infection others
No. ICD-10   : N39.0 Urinary tract infection
Tingkat Kemampuan 4A
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Tingkat kemampuan 4 A mengacu pada lampiran I Bab I

Pendahuluan Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015

adalah Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter.

b. Puskesmas Trangkil

Berdasarkan data yang dikumpukan pada saat FGD pada

tanggal 8 Pebruari 2017, Puskesmas Trangkil mampu dan

tuntas menangani 91 diagnosa dan berdasarkan data dari

BPJS Kesehatan Cabang Pati, dari 91 diagnosa masih harus

dirujuk ke rumah sakit. Diagnosa-diagnosa tersebut adalah :

Otitis externa unspecified, Dengue haemorrhagic fever, Typhoid

fever, Anaemia unspecified, Nummular dermatitis, Urinary tract

infection site not specified.

Mengacu pada Lampiran I Bab I Pendahuluan Kepmenkes

Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015, Pada Standar Kompetensi

Dokter Indonesia tahun 2012, dari 736 daftar penyakit terdapat

144 penyakit yang harus dikuasai penuh oleh para lulusan

karena diharapkan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan

tingkat pertama dapat mendiagnosis dan melakukan

penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas.

Mengacu pada Lampiran I Bab II Daftar Panduan Praktik

Klinis Berdasarkan  Masalah Dan Penyakit Kepmenkes Nomor

Hk.02.02/Menkes/514/2015, bahwa:



78

Diagnosa Otitis externa
No. ICPC-2  :H70.Otitis externa
No. ICD-10  : H60.9.Otitis externa, unspecified Tingkat
Kemampuan 4A

Diagnosa Dengue haemorrhagic fever
No. ICPC-2  : A77 Viral disease other/NOS
No. ICD-10  : A90 Dengue fever  A91 Dengue
haemorrhagic fever
Tingkat Kemampuan 4A

Diagnosa Typhoid fever
No ICPC-2  : D70 Gastrointestinal infection
No ICD-10  : A01.0 Typhoid fever
Tingkat Kemampuan 4A

Anemia Defisiensi Besi
No. ICPC-2  : B80 Iron Deficiency Anaemia
No. ICD-10  : 280 Iron Deficiency Anemias
Tingkat Kemampuan 4A

Diagnosa Nummular dermatitis
No. ICPC-2  : S87 Dermatitis/atopic eczema
No. ICD-10  : L20.8 Other atopic dermatitis
Tingkat Kemampuan 4A

Diagnosa Urinary tract infection
No. ICPC-2 : U71    Cystitis/urinary infection others
No. ICD-10   : N39.0 Urinary tract infection
Tingkat Kemampuan 4A

Tingkat kemampuan 4 A mengacu pada lampiran I Bab I

Pendahuluan Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015,

adalah Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter.

c. Puskesmas Juwana

Berdasarkan data yang dikumpukan pada saat FGD pada

tanggal 8 Pebruari 2017, Puskesmas Juwana mampu dan

tuntas menangani 155  diagnosa, namun berdasarkan data dari

BPJS Kesehatan Cabang Pati, dari 155 diagnosa tersebut
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masih harus dirujuk ke rumah sakit. Diagnosa-diagnosa tersebut

adalah : Impacted Cerumen, Hyperlipidaemia unspecified,

Benign lipomatous neoplasm unspecified, Urinary tract infection

site not specified, Typhoid fever, Febrile convulsions

Mengacu pada Lampiran I Bab I Pendahuluan Kepmenkes

Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015, Pada Standar Kompetensi

Dokter Indonesia tahun 2012, dari 736 daftar penyakit terdapat

144 penyakit yang harus dikuasai penuh oleh para lulusan

karena diharapkan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan

tingkat pertama dapat mendiagnosis dan melakukan

penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas.

Mengacu pada Lampiran I Bab II Daftar Panduan Praktik

Klinis Berdasarkan  Masalah Dan Penyakit Kepmenkes Nomor

Hk.02.02/Menkes/514/2015 tentang, bahwa:

Diagnosa Impacted Cerumen
No. ICPC-2   : H81 Excessive ear wax
No. ICD-10  : H61.2 Impacted cerumen
Tingkat Kemampuan 4A

Diagnosa Hyperlipidaemia
No. ICPC-2  : T93 Lipid disorder
No. ICD-10  : E78.5 Hiperlipidemia
Tingkat Kemampuan 4A

Diagnosa  Benign lipomatous neoplasm unspecified
No. ICPC-2 : S78 Lipoma
No. ICD-10: D17.9 Benign lipomatous neoplasm Tingkat
Kemampuan 4A
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Diagnosa Urinary tract infection,
No. ICPC-2 : U71    Cystitis/urinary infection others
No. ICD-10 : N39.0 Urinary tract infection, site not
specified
Tingkat Kemampuan 4A

Diagnosa Typhoid fever
No ICPC-2  : D70 Gastrointestinal infection
No ICD-10  : A01.0 Typhoid fever
Tingkat Kemampuan 4A

Diagnosa Febrile convulsions
No. ICPC-2  : N07 Convulsion/Seizure
No. ICD-10 : R56.0 Febrile convulsions
Tingkat Kemampuan 4A

Tingkat kemampuan 4 A mengacu pada lampiran I Bab I

Pendahuluan Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015

tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, adalah kompetensi

yang dicapai pada saat lulus dokter.

Puskesmas Kayen, Puskesmas Trangkil dan Puskesmas

Juwana belum ada upaya perbaikan untuk

mengimplementasikan Kepmenkes Nomor

Hk.02.02/Menkes/514/2015.

d. Peran BPJS Kesehatan dalam implementasi Kepmenkes

Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015

Undang-undang SJSN Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan

bahwa “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali

mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan
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untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas”, kemudian dalam

Perpres Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 43A Ayat (1) bahwa:

BPJS Kesehatan mengembangkan teknis operasionalisasi
sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu
pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Upaya BPJS Kesehatan mengimplementasikan regulasi

tersebut di atas dikembangkan strategic purchasing, strategi

pembayaran kepada fasilitas kesehatan dengan berupaya terus

menerus mencari cara terbaik memaksimalkan sistem yang

ada. Pembayaran disesuaikan dengan mutu pelayanan dalam

hal ini kinerja Faskes.

BPJS Kesehatan bersama dengan Tim Kendali Mutu

Kendali Biaya (TKMKB) yang terdiri dari unsur organisasi

profesi, akademisi, dan pakar klinis, melakukan utilization

review, TKMKB melakukan sosialisasi kewenangan tenaga

kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai

kompetensi, melakukan audit medis, pembinaan etika dan

disiplin profesi kepada tenaga kesehatan, kemudian bersama

dengan regulator dalam hal ini kementerian kesehatan

menetapkan pembayaran kapitasi berdasarkan komitmen

pelayanan pada FKTP. Salah satu komitmen FKTP adalah

rujukan kasus non spesialistik kurang dari 5 % dari total rujukan

ke rumah sakit. FKTP yang tidak bisa memenuhi komitmen ini
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maka kapitasi yang akan dibayarkan tidak akan sama dengan

FKTP yang bisa memenuhi komitmen tersebut maka kapitasi

yang akan dibayarkan tidak akan sama dengan FKTP yang

bisa memenuhi komitmen tersebut. Strategic purchasing yang

dikembangkan BPJS Kesehatan pada intinya adalah apa yang

dibayarkan sesuai dengan mutu pelayanan Faskes.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan Puskesmas merujuk Pasien JKN
ke rumah sakit pada kasus-kasus yang seharusnya dapat ditangani
oleh Puskesmas.

Sedangkan menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-

ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya

atau tidak berhasil di dalam implementasinya. Disebabkan antara

lain karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparatur

hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat

pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung

pelaksanaan hukum itu sangat minim.

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi

kegagalan dalam pelaksanaan Kepmenkes Nomor

HK.02.02/Menkes/514/ 2015 adalah masayarakat yang tidak sadar

atau taat pada hukum yang ditandai dengan kurangnya inisiatif yang

dimiliki oleh kepala Puskesmas menyebabkan keterbatasan ini

menjadi kendala dalam penatalaksaan penyakit pasien, misalnya di

Puskesmas Kayen sudah mempunyai alat-alat untuk pemeriksaan
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laboratorium tetapi tidak memiliki tenaga analis laboratorium,

seharusnya kepala Puskesmas memiliki inisiatif mengirimkan salah

satu tenaga yang ada misal perawat untuk melakukan pelatihan

pemeriksaan laboratorium, selanjutnya membuat SK penetapan

kepala Puskesmas untuk memperkerjakan tenaga tersebut pada

laboratorium. Atau Puskesmas bisa juga berjejaring dengan

laboratorium swasta sesuai dengan Permenkes Nomor 71 Tahun

2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN Pada Pasal 3 :

(1) FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus
menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif.

(2) Pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) berupa pelayanan kesehatan promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan
Pelayanan Kesehatan Darurat Medis, termasuk pelayanan
penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium
sederhana dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan komprehensif
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), bagi Fasilitas
Kesehatan yang tidak memiliki sarana penunjang wajib
membangun jejaring dengan sarana penunjang.

Atau bisa juga disebabkan karena ketidak tahuan kepala

Puskesmas maupun dokter pelaksana tentang Permenkes Nomor

71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN. Selain itu

fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu

sangat minim, pada penelitian ini ditemukan keterbatasan SDM

Puskesmas serta sarana dan prasarana yang  dimiliki oleh

Puskesmas.
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Jika ditinjau dari lima faktor efektif atau tidaknya suatu hukum

menurut Soerjono Soekanto yaitu:

1). Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Dalam hal ini sudah jelas bahwa Panduan Praktik Klinis Bagi

Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama diatur

melalui Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015, yang

merupakan perubahan dari Permenkes Nomor 5 Tahun 2014,

merupakan pedoman atau acuan bagi dokter dalam melaksanakan

praktik kedokteran di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat

pertama baik milik Pemerintah maupun masyarakat.

2). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

maupun menerapkan hukum

Pihak-pihak yang membentuk hukum adalah kementerian

kesehatan,  Kepanjangan tangan kementerian kesehatan di

daerah adalah dinas kesehatan kabupaten, berdasarkan

Permenkes Nomor 75 tentang Puskesmas Pasal 1 yaitu:

Dinas kesehatan kabupaten/kota adalah satuan kerja
pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung
jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang
kesehatan di kabupaten/kota.

Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pati sebagai faktor

penegak hukum belum mengetahui bahwa Permenkes Nomor 5

tahun 2014 telah diperbarui menjadi Kepmenkes Nomor
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Hk.02.02/Menkes/514/2015, sehingga belum dilakukan monitoring

dan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan Menteri tersebut.

Pihak-pihak yang menerapkan hukum adalah seluruh FKTP

baik pemerintah maupun masyarakat. Pada saat dilakukan

penelitian Puskesmas Kayen dan Trangkil belum mengetahui

adanya Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Berdasarkan hasil FGD pada tanggal 8 Pebruari 2017 dengan

Puskesmas Kayen, Puskesmas Trangkil dan Puskesmas Juwana

didapatkan hasil bahwa pada Puskesmas Kayen dan Puskesmas

Trangkil belum memiliki tenaga analis laboratorium dan tenaga

pengadaan obat. Semua pasien yang perlu dilaksanakan

pemeriksaan laboratorium langsung dirujuk ke rumah sakit. Faktor

sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu

Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015 belum terpenuhi

4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut

berlaku atau diterapkan

Masyarakat dalam hal ini Pasien JKN belum mengetahui

bahwa tidak semua penyakit harus dirujuk ke rumah sakit,

berdasarkan wawancara dengan Kepala Puskesmas Trangkil,

bahwa masih didapati pasien dating ke Puskesmas hanya untuk

meminta rujukan ke rumah sakit. Wawancara dengan salah satu
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pasien Puskesmas Juwana bahwa pasien tidak dijelaskan bahwa

tidak semua penyakit harus dirujuk ke rumah sakit.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan

Cabang Pati dengan Puskesmas, salah satu kewajiban

Puskesmas adalah memberikan informasi mengenai hak dan

kewajiban pasien termasuk mengenai pelayanan JKN. Namun

berdasarkan hasil penelitian kewajiban ini belum sepenuhnya

dilakukan oleh Puskesmas.

5). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Budaya atau kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang

berkaitan dengan budi, dan akal manusia. Dalam bahasa

Inggris, kebudayaan disebut culture, yaitu mengolah atau

mengerjakan47. Pada penelitian terhadap Pasien JKN pada

tanggal 16 dan 20 Pebruari 2017 didapati bahwa masih terdapat

budaya harus ditanya dulu baru menjelaskan sehingga apabila

pasien tidak menanyakan tentang penyakitnya atau apakah

penyakitnya perlu dirujuk atau tidak dokter tidak memberi

penjelasan. Masih ada budaya harus ditanya kemudian baru

dijawab. Kemudian budaya untuk aktif mencari hal-hal yang baru

tentang regulasi yang berkaitan dengan bidang yang dihadapi

tidak ada, hanya pasif menerima apabila ada yang menyampaikan.

47 Internet, 2 Oktober 2017, https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya



87

Berdasarkankan kelima faktor di atas dapat disimpulkan bahwa

Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015 belum efektif dilakukan

oleh Puskesmas di Kabupaten Pati, faktor yang paling dominan adalah

keterbatasan sarana prasarana dan SDM Puskesmas, serta tidak ada

upaya dari dinas kesehatan maupun Puskesmas untuk melakukan

perbaikan dalam mendukung penegakan hukum dalam hal ini

mendukung terlaksananya Kepmenkes Nomor

Hk.02.02/Menkes/514/2015.
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