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BAB IV
KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap

Implementasi Kepmenkes Nomor HK.02.02/Menkes/514/2015

dikaitkan dengan kompetensi dokter Puskesmas Kab. Pati

menangani Pasien JKN sebelum dirujuk ke rumah sakit dapat

disimpulkan bahwa ketiga Puskesmas di Kabupaten Pati belum

mengimplementasikan Kepmenkes Nomor

HK.02.02/Menkes/514/2015 tersebut. Berdasarkan hasil penelitian

diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaturan kompetensi dokter pada FKTP dalam menangani

Pasien JKN sebelum dirujuk ke rumah sakit atau pengaturan

kompetensi dokter FKTP dalam menangani Pasien JKN.

Ketiga Puskesmas yang dijadikan penelitian belum mengetahui

adanya Kepmenkes Nomor HK 02.02/514/2015. Ada satu

Puskesmas yaitu Juwana baru sebatas mengetahui peraturan

sebelumnya yaitu Permenkes Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan

Puskesmas yang lain tidak mengetahui peraturan dan

keputusan menteri tersebut. Karena ketidaktauan regulasi

tersebut sehingga Puskesmas belum ada pengaturan

kompetensi dokter di Puskesmas.
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2. Implementasi Kepmenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015

terhadap kasus-kasus Peserta JKN di Puskesmas.

Berdasarkan data yang diserahkan oleh Puskesmas pada saat

FGD pada tanggal 8 Pebruari 2017, Puskesmas Kayen mampu

dan tuntas menangani 103 diagnosa, Puskesmas Trangkil

mampu dan tuntas menangani 91 diagnosa, Puskesmas

Juwana mampu dan tuntas menangani 155 diagnosa, dari data

tersebut ternyata masih ada diagnosa yang dirujuk ke rumah

sakit. Ketiga Puskesmas belum mengimplementasikan

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

3. Faktor-faktor yang menyebabkan Puskesmas merujuk Pasien

JKN ke rumah sakit pada kasus-kasus yang seharusnya dapat

ditangani oleh Puskesmas.

Ketidak tahuan kepala Puskesmas maupun dokter pelaksana

tentang regulasi yang ada ditambah dengan kurangnya

sosialisasi maupun pembinaan oleh dinas kesehatan

Kabupaten Pati, karena Puskesmas merupakan unit pelaksana

teknis dinas kesehatan kabupaten/kota. Selain itu faktor

keterbatasan SDM Puskesmas serta sarana dan prasarana

yang  dimiliki oleh Puskesmas juga menjadi penghambat dalam

melaksanakan regulasi tersebut. Kepmenkes Nomor

Hk.02.02/Menkes/514/2015 belum efektif dilakukan oleh

Puskesmas di Kabupaten Pati, dan tidak ada upaya dari dinas
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kesehatan maupun Puskesmas untuk melakukan perbaikan

dalam mendukung penegakan hukum dalam hal ini mendukung

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

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas

maka dari penelitian ini dapat disarankan hal-hal sebagai

berikut:

1. Bagi dinas kesehatan

1) Agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Kepmenkes Nomor

Hk.02.02/Menkes/514/2015 Tentang Panduan Praktik

Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tingkat Pertama, sehingga bisa terdata Puskesmas

mana saja yang sudah mengetahui, memahami dan

melaksanakan.

2) Agar melakukan sosialisasi Kepmenkes Nomor

Hk.02.02/Menkes/514/2015 Tentang Panduan Praktik

Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tingkat Pertama terhadap Puskesmas yang belum

mengetahui ataupun yang sudah mengetahui tetapi

belum menggunakan Kepmenkes tersebut, sehingga

seluruh Puskesmas di Kabupaten Pati mengetahui

regulasi tersebut.
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3) Segera mengadakan lokakarya mini dengan seluruh

dokter Puskesmas menyusun Standar Prosedur

Operasional (SPO) yang mengacu kepada Kepmenkes

Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015 Tentang Panduan

Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Tingkat Pertama, sehingga dokter

Puskesmas bisa dengan segera

mengimplementasikannya.

4) Menetapkan SPO yang nantinya disusun sebagai

pedoman atau acuan seluruh dokter Puskesmas Kab.

Pati dalam melayani Pasien (ditetapkan dalam bentuk

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan).

5) Secara bertahap memenuhi sarana, prasarana maupun

SDM terhadap Puskesmas yang belum terpenuhi

sarana, prasarana maupun SDMnya sehingga akan

meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menurunkan

angka rujukan ke rumah sakit.

6) Segera menginstruksikan Puskesmas yang belum

memiliki peralatan laboratorium segera berjejaring

dengan Faskes lain sehingga kasus yang seharusnya

tuntas di Puskesmas tidak perlu di rujuk ke rumah sakit

karena terkendala peralatan laboratorium.
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2. Bagi Puskesmas

a) Segera membuat SPO yang mengacu pada Kepmenkes

Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015 Tentang Panduan

Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Tingkat Pertama sehingga dokter

Puskesmas bisa dengan segera

mengimplementasikannya.

b) Bagi Puskesmas yang tidak memiliki sarana dan

prasarana misalkan laboratorium segera berjejaring

dengan Faskes lain sehingga kasus yang seharusnya

tuntas di Puskesmas tidak perlu di rujuk ke rumah sakit

karena terkendala peralatan laboratorium.

c) Segera meningkatkan kompetensi dokter Puskesmas

melalui pelatihan, seminar dan FGD tentang kasus-

kasus yang tidak bisa ditangani oleh dokter Puskesmas.
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