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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan  untuk mengetahui tentang perlindungan hak 

pasien BPJS Kesehatan dalam memperoleh pelayanan rawat jalan 

eksekutif di rumah sakit. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada bulan 

Desember 2017 selama tiga hari. Cara peneliti memperoleh data di RSUD 

KRMT Wongsonegoro yaitu dengan cara wawancara, observasi dan studi 

dokumen. 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum  

Penelitian ini di lakukan di Daerah Kota Semarang khususnya 

RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang yang beralamat di jalan 

Fatmawati No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang. RSUD 

KRMT Wongsonegoro Semarang atau di singkat dengan RSWN 

merupakan rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kota 

Semarang. RSUD KRMT Wongsonegoro berdiri sejak tahun 1990 

yang saat itu rumah sakit diberi nama dengan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Semarang (RSUD Kota Semarang). Pada tahuan 

1994 RSUD Kota Semarang melalui keputusan menteri 

menjadikan rumah sakit umum kelas D, pada tahun 1996 RSUD 

Kota Semarang menjadi rumah sakit kelas C, pada tuhun 2003 

menjadi rumah sakit kelas B dan pada tahun 2016 RSUD Kota 
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Semarang mendapatkan akreditasi paripurna. Pada awal tahun 

2017 RSUD Kota Semarang berubah nama menjadi RSUD KRMT 

Wongsonegoro Semarang atau disingkat dengan RSWN.  

RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang mempunyai fasilitas 

pelayanan rawat jalan, rawat inap, ruang radiologi, ruang 

laboratorium, Unit Gawat Darurat (IGD), rehabilitasi medik, 

Radiologi, CSSD (Central Sterile Supply Department), instalasi 

gizi, ICU ( Intensive Care Unit ), HCU (High Care Unit ), PICU 

(Pediatric Intensive Care Unit), NICU (Neonatal Intensive Care 

Unit), Kamar jenazah, Hemodialisa, IBS (Instalasi Bedah 

Sentral). Untuk rawat inap RSUD KRMT Wongsonegoro 

Semarang memakai nama ruangan dari tokoh-tokoh 

pewayangan Mahabrata. 

Dalam pelayan rawat inap RSUD KRMT Wongsonegoro 

melayani kelas perawatan dari kelas III (tiga) sampai dengan 

kelas president suite. 

 

Tabel 1. Kelas Pelayanan Rawat Inap 

No  Kelas Peyanan Rawat 

Inap 

Jumlah 

Ruangan 

Jumlah 
TT 

1 Kelas I 2 34 

2 Kelas II 3 58 

3 Kelas III 11 277 
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4 Kelas Eksekutif 3 42 

Sumber : Laporan jumlah tempat tidur tahun 2017 RSUD KRMT 
Wongsonegoro Semarang 

 

RSUD KRMT Wongsonegoro dalam melayani pasien rawat 

jalan masyarakat Kota Semarang setiap tahunnya selalu 

mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kunjungan pasien 

rawat jalan reguler di RSUD KRMT Wongsonegoro dapat dilihat 

dari tabel 2.  

 

Tabel 2: Laporan Jumlah Kunjungan Pasien Kerawat Jalan 

Reguler 

No  Tahun Jumlah Kunjungan 

1 2015 189.418 

2 2016 219.911 

3 2017 234.216 

Sumber : mediface kunjungan jumlah pasien Rawat 
Jalan Reguler RSUD KRMT Wongsonegoro 

 

RSUD KRMT Wongsonegoro dalam melayani masyarakat 

terutama dalam pelayanan rawat jalan sudah terdapat klinik 

spesialis dengan jumlah dokter yang terdapat dalam klinik 

reguler. adapun jumlah klinik dan jumlah dokter setiap masing-

masing klinik dapat dilihat dalam tabel 3.  
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Tabel 3. Gambaran Klinik Spesialis Rawat Jalan dan Jumlah 
Dokter 

NO Klinik Spesial Rawat Jalan  Jumlah Dokter 

1 Klinik Akupuntur  1 

2 Klinik Bedah Umum 3 

3 Klinik Bedah Digestif 1 

4 Klinik Mata 3 

5 Klinik THT 3 

6 Klinik Bedah Mulut  1 

7 Klinik Kandungan dan Kebidanan 5 

8 Klinik Bedah Saraf 1 

9 Klinik Saraf 3 

10 Klinik Penyakit Dalam 6  

11 Klinik kulit dan kelamin 1 

12 Klinik Anak  4 

13 Klinik Ortopedi  2 

14 Klinik jiwa 1 

Sumber : Laporan jumlah dokter spesialis 2017 RSUD KRMT 

Wongsonegoro 

 

Selain rawat jalan reguler RSUD KRMT Wongsonegoro juga 

sudah teradap rawat jalan eksekutif yang dimana rawat jalan 

eksekutif di RSUD KRMT Wongsonegoro berada di gedung 

Gatotkaca. Adapun jumlah kunjungan pasien ke rawat jalan 

eksekutif setiap bulannya dapat dilihat dari tabel 4. 
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Tabel 4. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Eksekutif  

No Bulan Jumlah 

Kunjungan / 

Bulan 

1 September 

2017 

407 

2 Oktober 2017 431 

3 November 2017 442 

4 Desember 2017 475 

Sumber : mediface kunjungan jumlah pasien rawat jalan eksekutif 
RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang 
 

RSUD KRMT Wongsonego Semarang terdapat pelayanan 

rawat jalan reguler dan rawat jalan eksekutif. dalam pelayanan 

rawat jalan terutama masalah kunjungan pasien rawat jalan 

reguler mempunyai jumlah kunjungan yang jauh lebih banyak dari 

pada rawat jalan dibandingkan dengan rawat jalan eksekutif. 

selain jumlah kunjungan rawat jalan reguler dalam melakukan 

pemeriksaan pasien dibantu oleh mahasiswa kedokteran yang 

disebut dengan coas sedangkan rawat jalan eksekutif tidak 

dibantu oleh coas. Fasilitas yang terdapat pada rawat jalan reguler 

merupakan fasilitas standar pelayanan yang sudah ditetapkan 

oleh rumah sakit sedangkan rawat jalan eksekutif fasilitasnya 

diatas standar. 
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2. Hasil Wawan Cara 

a. Dengan Wakil Direktur 

Peneliti melakukan wawancara dengan wakil direktur 

umum dan keuangan terkait dengan dasar dibukanya 

pelayanan rawat jalan eksekutif dan bagaimana peraturan yang 

berada di RSUD KRMT Wongsonegoro terkait dengan 

pelaksanaan rawat jalan eksekutif. Dari hasil wawancara di 

dapatkan bahwa pelayanan rawat jalan eksekutif di buka untuk 

memenuhi kebutuhan  masyarakat dalam bidang kesehatan 

serta untuk memenuhi tuntutan BPJS yang dimana rawat jalan 

berkaitan lansung dengan asuransi BPJS. Hasil wawancara di 

dapatkan rawat jalan eksekutif dibuka sejak awal desember 

2017. 

Dalam pembukaan rawat jalan eksekutif di RSUD KRMT 

Wongsonegoro, direktur rumah sakit menetapkan Keputusan 

Direktur Nomor 290 Tahun 2017 tentang Pembukaan Rawat 

Jalan Eksekutif Paviliun Gatotkaca, serta untuk peraturan 

tentang selisih biaya yang harus dibayarkan oleh pasien BPJS 

kesehatan direktur rumah sakit menetapkan peraturan tentang 

selisih biaya pasien BPJS kesehatan, direktur menetapkan 

Keputusan Direktur Nomor 050 Tahun 2017 tentang Penetapan 

Tambah Biaya Paket Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif. 
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Dari hasil wawancara juga didapatkan rumah sakit tidak 

menggeluarkan SOP tersendiri untuk pelayanan rawat jalan 

eksekutif, dimana SOP pemberian pelayanan tidak beda 

dengan rawat jalan reguler dan yang membedakan rawat jalan 

eksekutif dengan rawat jalan reguler hanya fasilitas saja, 

dimana rawat jalan eksekutif pelayanan pendukung seperti 

laboratorium, radiologi dalam satu gedung. 

Pelayanan rawat jalan eksekutif di RSUD KRMT 

Wongsonegoro Semarang, untuk masalah tenaga kesehatan 

yang bertugas di rawat jalan eksekutif khususnya bagi perawat 

dilakukan sistem roling dimana perawat yang bertugas di 

gedung paviliun Gatotkaca akan secara bergantian bertugugas 

dirawat jalan eksekutif dan rawat inap paviliun Gatotkaca.  

b. Penanggung Jawab Rawat Jalan Eksekutif 

Dalam pelaksanaan rawat jalan eksekutif di RSUD KRMT 

Wongsonegoro Semarang peneliti bertemu dan melakukan 

wawancara dengan penanggung jawab rawat jalan eksekutif. 

Dari hasil wawancara di dapatkan bahwa rawat jalan eksekutif 

yang berada di RSUD KRMT Wogsonegoro Semarang saat ini 

sudah dapat melayanani pasien umum dan pasien dengan 

jaminan BPJS kesehatan yang mandiri atau tidak dibayari oleh 

pemerintah. Untuk pelayanan rawat jalan eksekutif dibagi 

menjadi dua dimana pada pagi hari lebih difokuskan kepada 
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pasien yang umum sedangkan untuk pasien yang 

menggunakan jaminan BPJS kesehatan dilaksanakan pada 

sore hari. Sedangkan untuk fasilitas yang terdapat dirawat jalan 

eksekutif sudah terdapat laboratorium, kasir, radiologi, nurse 

station, terdapat kantin dan instalasi farmasi. 

Hasil wawancara untuk masalah selisih biaya yang harus 

dibayarkan pasien BPJS kesehatan di rawat jalan eksekutif 

didapatkan bahwa pasien BPJS kesehatan tidak dikenakan 

biaya tambahan dan cara pasien BPJS kesehatan untuk 

memperoleh pelayanan rawat jalan eksekutif yaitu melalui 

pendaftaran online saja. Hasil wawancara juga didapatkan 

bahwa dalam pelayanan farmasi pasien yang berobat dengan 

jaminan BPJS kesehatan akan mendapatkan obat yang sesuai 

haknya yang telah ditentukan oleh BPJS, sedangkan untuk 

pasien umum obat yang diberikan tidak berdasarkan dari BPJS.  

Untuk sistem pemberian pelayanan RSUD KRMT 

Wongsonegoro Semarang berdasarkan hasil wawancara 

didapatkan bahwa saat ini rawat jalan eksekutif belum dapat 

menjadwalkan dokter secara tetap untuk berjaga di rawat jalan 

eksekutif hal ini terjadi karena ada beberapa dokter dari bidang 

ilmu tertentu yang masih kurang sehingga dokter akan di 

fokuskan di rawat jalan reguler karena dokter yang berjaga di 

rawat jalan eksekutif tidak boleh merangkap di rawat jalan 
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reguler dan eksekutif dalam waktu yang bersamaan, tetapi 

rumah sakit juga sudah bisa menjadwalkan dokter untuk 

berjaga di rawat jalan eksekutif dengan jumlah dokter di dalam 

bidang ilmu dengan jumalah yang banyak seperti penyakit 

dalam. Untuk masalah tenaga kesehatan khususnya bidan dan 

perawat rawat jalan eksekutif saat ini belum mampu 

menyediakan perawat yang sesuai dengan kehaliannya seperti 

contoh perawat gigi ditempatkan di poli gigi,dan perawat yang 

bertugas di rawat jalan eksekutif akan bergantian berjaga di 

rawat jalan eksekutif dan rawat inap paviliun Gatotkaca.  

c. Perawat  

Peneliti dalam mencari jawaban tentang pemberia pelayanan 

yang diberikan ke pasien rawat jalan eksekutif melakukan 

wawancara dengan perawat yang bertugas di rawat jalan 

eksekutif sejumlah 3 orang yang kebetulan sedang bertugas di 

rawat jalan eksekutif. Dari wawancara dengan perawat 

didapatkan bahwa dari ketiga petugas perawat yang di 

wawancarai bahwa mereka bertugas dirawat jalan eksekutif 

secara bergantian dengan teman-teman perawat yang berada di 

rawat inap paviliun Gatotkaca. Petugas perawat yang bertugas 

dirawat jalan eksekutif mengatakan kalau sebelum ditempatkan 

di rawat jaln eksekutif mereka tidak mendapatkan bimbingan 

terlebih dahulu. 
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Untuk cara pemberian pelayanan kepada pasien dari ke tiga 

perawat mengatakan bahwa sebelum pasien diperiksa oleh 

dokter, perawat akan melakukan pengukuran tekanan darah 

terlebih dahulu kepada pasien, kemudian pasien akan 

dipersilakan duduk diruang tuanggu sambil perawat 

menghubungi dokternya.  

 

d. Pasien  

Peneliti melakukan wawancara dengan 5 pasien BPJS No-

PBI Kesehatan yang berobat ke rawat jalan eksekutif dari hasil 

wawancara di dapatkan rata-rata pendidikan pasien yang 

berobat ke rawat jalan eksekutif adalah berpendidikan SMA dan 

sarjana, dan dari semua pasien yang di wawancarai semua 

pasien berobat menggunakan jaminan BPJS kesehatan yang 

bukan dibayar oleh pemerintah. Dari hasil wawancara juga 

didapatkan pasien yang berobat jalan ke rawat jalan eksekutif 

mendapatkan informasi dari petugas kesehatan  

Pelayanan rawat jalan eksekutif sangat membantu pasien 

dalam mendapatkan pelayanan kesehatan hal ini disampaikan 

oleh pasien sendiri dimana pasien merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan di rawat jalan eksekutif, dan yang 

paling terpenting pasien mengatakan merasa tidak membuang-
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buang waktunya terlalu lama untuk mengantri di rawat jalan 

eksekutif.  

Peneliti bertanya kepada pasien BPJS kesehatan tentang 

apakah petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan 

diperlakukan berbeda-beda dengan pasien yang lainnya. Dari 

kelima pasien yang diwawancari mengatakan bahwa pasien 

merasa tidak ada yang di bedakan dalam pemberian pelayanan 

kesehatan justru pasien merasa beruntung dengan di bukanya 

rawat jalan eksekutif karena pasien merasa nyaman berobat ke 

rawat jalan eksekutif. 

Hasil wawancara dengan kelima pasien peneliti 

mendapatkan bahwa pasien BPJS kesehatan yang berobat 

jalan ke rawat jalan eksekutif sampai saat ini pasien tidak 

mengeluarkan uang tambahan lagi. 

 

B. Pembahasan  

1. Pengaturan Rawat Jalan Eksekutif Di RSUD KRMT 

Wongsonegoro 

RSUD KRMT Wongsonogoro Semarang merupakan rumah 

sakit yang sudah menyediakan pelayanan rawat jalan eksekutif 

bagi masyarakat dimana penyelenggaraanya di tetapkan oleh 

direktur rumah sakit melalui Keputusan Direktur Nomor 290 Tahun 

2017 tentang Pembukaan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif 
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Pavilun Gatotkaca Rumah Sakit Umum Daerah KRMT 

Wongsonegoro Semarang, yang berisi tujuan dibukanya rawat jalan 

eksekutif untuk meningkatkan pelayanan rawat jalan yang lebih 

cepat serta nyaman.   

Pelaksanaan rawat jalan eksekutif dalam hal memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat menurut Pasal 13 

Permenkes Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Rawat Jalan Eksekutif Di Rumah Sakit di jelaskan: 

“Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif dapat diakses oleh 
peserta umum atau peserta JKN kecuali peserta penerima 
bantuan iuran dan peserta jaminan kesehatan yang 
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah”. 

 
Dari hasil wawancara dengan wakil direktur umum dan 

keuangan rawat jalan eksekutif yang berada di RSUD KRMT 

Wongsonegoro Semarang  meyalani pasien umum dan pasien 

yang mempunyai jaminan BPJS Kesehatan yang tentunya tidak 

dibayarkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi Pasal 14 Permenkes 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan Rawat Jalan 

Eksekutif Di Rumah Sakit yang berbunyi: 

Pasal 14 ayat ( 1)  
“ Besaran tarif pelayanan rawat jalan eksekutif di rumah sakit 
ditetapkan oleh masing-masing kepala atau direktur rumah 
sakit sesuai dengan perhitungan pola tariff rumah sakit.”  
 
Pasal 14 ayat (2) 
“Untuk peserta JKN besaran tarif pelayanan rawat jalan 
eksekutif sebagai mana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.’’ 
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RSUD KRMT Wongsonegoro dalam memenuhi Pasal 14 

menggeluarkan Keputusan Direktur Nomor 50 Tahun 2017 tentang 

Penetapan Tambah Biaya Paket Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif, 

yang mana dalam keputusan direktur berisi tentang penambahan 

biaya sebesar Rp. 150.000. 

Keputusan direktur tentang jumlah biaya yang harus di 

bayarkan pasien rawat jalan eksekutif sesuai dengan Permenkes 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua tentang Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif 

Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kesehatan Pasal 25 ayat (1) 

“Peserta jaminan kesehatan nasional yang menginginkan 
pelayanan rawat jalan eksekutif, harus membayar tambahan 
biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak 
sebesar Rp. 250.000 untuk setiap episode rawat jalan”. 
 
Adanya Permenkes di atas maka rumah sakit dalam 

menentukan jumlah selisih biaya yang harus dibayarkan oleh peserta 

jaminan sosial yang tidak dibayarkan oleh pemerintah, wajib 

menetapkan jumlah tariff yang tidak  melebihi ketentuan yaitu 

sebesar Rp.250.000. 

Adanya Keputusan Direktur Nomor 50 Tahun 2017 tentang 

Penetapanan Tambahan Biaya Paket Pelayanan Rawat jalan 

Eksekutif bagi peserta BPJS Kesehatan Non-PBI seuai dengan 

Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan 

Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi: 
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“Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih 
tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan 
mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar 
sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS 
Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat 
peningkatan kelas perawatan.” 
 
Adanya Pasal 21 ayat (1) Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 

dan Pasal 25 ayat (1) Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 

2016 tentang Standar tariff Pelayanan Kesehatan dalam 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, maka rumah sakit harus 

menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tariff bagi 

peserta BPJS Kesehatan di setiap rumah sakit, tidak terkecuali 

untuk rawat jalan eksekutif.  

Dalam hal memenuhi Pasal 3 huruf b Permenkes Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rawat Jalan Eksekutif, 

direktur rumah sakit mengeluarkan Keputusan Direktur Nomor 269 

Tahun 2017 tentang Pengangkatan Manajer Paviliun Gatotkaca 

Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegor Semarang yang 

dimana dalam Diktum Kedua disebutkan  

“Manajer mempunyai tugas pokok membantu wakil direktur 
pelayanan dalam mengkoordinasikan kebutuhan dan tugas-tugas 
pelayanan medis, pelayanan perawatan, kegiatan administrasi dan 
logistic di paviliun Gatotkaca (rawat inap dan rawat jalan).” 

 
Selain tugas pokok manajer dalam Diktum Kesatu 

disebutkan manajer paviliun Gatotkaca bernama dr. Eko Krisnarto, 
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Sp KK. Diktum Kelima dijelaskan masa jabatan manajer paling 

lama 2 (dua) tahun, dimana setiap 2 (dua) tahun manajer paviliun 

Gatotkaca akan diganti oleh direktur dengan mengeluarkan 

Keputusan Direktur. 

 Keputusan direktur ini sesuai dengan Pasal 8 Permenkes 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rawat Jalan 

Eksekutif yang berbunyi: 

“Pengorganisasian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 
3 huruf b dibentuk melalui surat keputusan kepala atau 
direktur rumah saki.” 
 

Adanya keputusan direktur dalam peyalanan rawat jalan 

eksekutif sangat penting bagi rumah sakit karena direktur 

mempunyai tugas menyusun kebijakan dalam rumah sakit. Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 14A Tahun 2017 tentang Peraturan 

Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah KRMT 

Wongsonegoro Kota Semarang Pasal 11 dijelaskan bahwa: 

“Direktur sebagai mana dimaksud Pasal 10 huruf a, 
mempunyai tugas merencanakan, memimpin, 
mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, mengarahkan, 
membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, 
huruf h, dan huruf i.” 

 
2. Pelaksanaan Rawat Jalan Eksekutif di RSUD KRMT 

Wongsonegoro 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa RSUD KRMT 

Wongsonegoro merupakan rumah sakit dengan kelas B, yang 
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dimana dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Rawat Jalan Eksekutif Pasal 2 dijelaskan 

rumah sakit yang dapat menyelenggarakan rawat jalan eksekutif 

merupakan rumah sakit yang mempunyai kelas A, kelas B, dan 

Kelas C. Sehingga RSUD KRMT Wongsonegoro sudah 

memenuhi syarat untuk dibukanya pelayanan rawat jalan 

eksekutif.  

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentan 

Kesehatan, yang beberapa pasalnya berbunyi: 

Pasal 30 ayat (1) 

“Fasilitas Pelayanan Kesehatan, menurut jenis 

pelanyanannya terdiri Pelayanan Kesehatan Perseorangan 

dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat “. 

Pasal 30 ayat (2) 
“Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi : Pelayanan kesehatan tingkat 
pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan 
kesehatan tingkat ketiga.” 
Pasal 30 ayat (3) 
“Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah, 
pemerintah daerah dan swasta”.  
 

Berdasarkan pasal di atas dapat diartikan pemerintah dapat 

menjamin masyarakat mendapatkan pelayan kesehatan. Dalam hal 

ini rumah saki KRMT Wongsonegoro Semarang jika di lihat dari 

Pasal 30 ayat (2) merupakan rumah sakit yang tergolong tigkat 

kedua, sedangkan dari Pasal 30 ayat (3) rumah saki KRMT 
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Wongsonegoro merupakan rumah sakit yang dimiliki oleh 

Pemerintah Kota Semarang.  

Dari hasil wawancara dengan wakil direktur RSUD KRMT 

Wongsonegoro Semarang dalam melayanani rawat jalan eksekutif 

juga melayanai pasien umum dan pasien BPJS mandiri sesuai 

dengan perintah BPJS. Dalam melayanai masyarakat rawat jalan 

eksekutif yang terdapat pada RSUD KRMT Wongsonegoro 

Semarang juga melayani pasien di sore hari sesuai dengan 

kebutuhan pasien. Sedangkan untuk pasien yang menggunakan 

jaminan BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah tidak 

dapat berobat jalan ke rawat jalan eksekutif.  

Hal ini juga senada dengan yang diterangkan oleh penanggung 

jawab rawat jalan eksekutif dimana rawat jalan yang terdapat pada 

rumah sakit KRMT Wongsonego Semarang melayani rawat waktu 

sore yang dimana jam sore lebih diproritaskan untuk pasien yang 

berobat menggunakan jaminan BPJS Kesehatan mandiri. 

Permenkes Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rawat 

Jalan Eksekuti Pasal 13 ayat (1)  menjelaskan : 

“Pelayanan rawat jalan eksekutif dapat diakses oleh peserta 
umum atau peserta JKN kecuali peserta penerima bantuan 
iuran dan peserta jaminan kesehatan yang didaftarkan oleh 
pemerintah daerah.” 
Rawat jalan eksekutif yang berada di RSUD KRMT 

Wongsonegoro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
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diakses oleh peserta umum dan BPJS Non-PBI yang telah diatur 

dalam Pasal 13 ayat (1). 

Masalah peryaratan yang wajib dipenuhi oleh rumah sakit untuk 

membuka pelayanan rawat jalan eksekutif harus sesuai dengan 

Permenkes Nomor  11 Tahun 2016 tentang Penyenggaraan Rawat 

Jalan Eksekutif  Di Rumah Sakit: 

Pasal 3  
“Rumah sakit penyenggara pelayanan rawat jalan eksekutif 
harus memenuhi persyarat yang meliputib: 
a. Ketenagaan; 
b. Pengorganisasian; 
c. Bangunan, sarana dan prasarana “ 
 

Dari hasil observasi dan wawancara dengan wakil direktur 

umum dan keuangan serta penanggung jawab rawat jalan eksekutif 

didapatkan hasil RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang dalam 

menjalankan rawat jalan eksekutif sudah berusaha memenuhi 

persayarat yang ditentukan oleh Perenkes Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Rawat Jalan Eksekutif Di Rumah Sakit, dimana dari segi 

bangunan rawat jalan eksekuitf tidak satu gedung dengan rawat jalan 

reguler, sedangkan untuk ketenagaan terutama tenaga dokter 

sampai saat ini RSUD KRMT Wongsonegoro  Semarang belum 

dapat memenuhi. Jumlah dokter spesialis yang berada di RSUD 

KRMT Wongsonegoro Semarang dapat dilihat dari tabel 3. Ketidak 

mampuan rumah sakit untuk memenuhi ketenagaan terutama dokter  

masih ada jumlah dokter spesialis yang jumlahnya sedikit di rumah 

sakit KRMT Wongsonego Semarang sebagai contoh dokter spesialis 
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bedah mulut yang berjumlah 1 orang. Dengan jumah dokter spesialis 

bedah mulut 1 orang maka tidak mungkin dokter dapat betugas di 

rawat jalan eksekutif.  

Jika melihat Permenkes Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Rawat Jalan Eksekutif Di Rumah Sakit Pasal 5; 

Pasal 5 pasal (1)  

“Dokter spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf a hanya melakukan pelayanan kesehatan di 
Rawat Jalan Eksekutif pada jadwal yang sudah ditentukan 
dengan tepat waktu”. 

 
Pasal 5 ayat (2)  

“Dokter spesialis-subspesiaris sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak boleh merangkap pada perayanan kesehatan 
lainnya pada waktu yang sama.” 

   
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) maka RSUD 

KRMT Wongsonegoro Semarang tidak mampu untuk menjadwalkan 

dokter spesialis bedah mulut di rawat jalan eksekutif karena sesuai 

ketentuan dokter yang bertugas dirawat jalan eksekutif tidak boleh 

merangkap di waktu yang bersamaan dengan rawat jalan reguler. 

RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang juga sudah dapat 

menjadwalkan beberapa dokter spesialis dibidang tertentu karena 

julmlah dokternya terbilang sudah memenuhi. 

Hasil wawancara dengan penaggung jawab rawat jalan 

eksekutif saat ini rawat jalan yang sudah dapat menjadwalkan dokter 

dirawat jalan eksekutif tanpa harus menganggu rawat jalan reguler 

adalah dokter spesialis penyakit dalam, obgyne, anak  hal ini 
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disebabkan karena jumlah dokter dari bidang tersebut di RSUD 

KRMT Wongsonegoro Semarang  terbilang mencukupi.  

Dari hasil observasi didapatkan dokter yang berjaga tidak selalu 

berada di ruangan rawat jalan eksekutif dan ruangan klinik rawat 

jalan eksekutif ditemukan masih banyak yang belum digunakan 

sesuai dengan bidang spesialisnya.  

Hal ini terjadi karena rawat jalan eksekutif di RSUD KRMT 

Wongsonegoro Semarang masih kekurangan tenaga medis di dalam 

bidang tertentu, untuk proses pelayanan kepada pasien rawat jalan 

eksekutif dan dari hasil observasi didapatkan cara dokter memeriksa 

pasien di rawat jalan ekseskuif dengan cara, dokter akan diberitahu 

oleh perawat yang sedang bertugas dirawat jalan melalui telephone, 

dan kemudian dokter akan datang ke rawat jalan eksekutif untuk 

memeriksa pasien. Setelah dokter selesai memeriksa pasien maka 

dokter tersebut akan pergi dari rawat jalan eksekutif lagi.  

Berdasarkan Permenkes Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Rawat Jalan Eksekutif Pasal 5 ayat (1) dijelaskan: 

“Dokter spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf a hanya melakukan pelayanan kesehatan di 
rawat jalan eksekutif pada jadwal yang sudah ditentukan 
dengan tepat waktu.” 
 

Pasal 5 ayat (1) sudah jelas menjelaskan bahwa selama dokter 

mendapatkan tugas atau jadwal di rawat jalan eksekutif dokter 

tersebut harus tetap berada di rawat jalan eksekutif kecuali dalam 
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keadaan gawat dokter baru dapat meninggalkan ruangkan rawat 

jalan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang menjelaskan 

“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada 

kondisi darurt.” 

Dari pengertian Pasal 5 dapat dikatan bahwa dokter yan 

berjaga di rawat jalan eksekutif tidak mematuhi ketentuan dari Pasal 

5 ayat (1). Seharusnya dokter yang berjaga dirawat jalan eksekutif 

tidak diperkenankan meningalkan rawat jalan eksekutif semasih 

dokter tersebut mendapatkan jam jaga dirawat jalan eksekutif. 

Untuk masalah perawat dan bidan yang bertugas di rawat jalan 

eksekutif, yang telah terdapat pada Pasal 7 yang berbunyi ; 

“Tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b disesuaikan 
dengan kebutuhan pelayanan “. 
 

Dari hasil observasi selama tiga hari di rawat jalan eksekutif 

dan untuk memenuhi Pasal 7 Permenkes Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Rawat Jalan Eksekutif Di Rumah Sakit,  

tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat belum ada yang 

bertugas secara khusus dimasing-masing klinik. Dari hasil 

wawancara dengan penanggung jawab rawat jalan eksekutif di 

dapatkan untuk tenaga kesehatn yang saat ini bertugas di rawat 

jalan eksekutis masih memakai tenaga kesehatan yang bertugas di 

rawat inap paviliun Gatotkaca, dimana nanti perawat dan bidan akan 
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secara bergantian mendapatkan tugas untuk berjaga di rawat jalan 

eksekutif dan rawat inap paviliun. 

Rawat jalan eksekutif terutama dalam memenuhi tenaga 

kesehatan non medis menerapkan sistem roling tidak menyalahi 

Pasal 7 Permenkes Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Rawat Jalan Eksekutif, karena sudah dijelaskan tenaga kesehatan 

selain medis ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

sepanjang tidak mengganggu pelayanan yang lainnya. 

Dari hasil pengamatan untuk kunjungan ke rawat jalan eksekutif 

kebanyakan pasien yang datang pada sore hari merupakan pasien 

yang berobat menggunakan jaminan BPJS Kesehtan mandiri. Pasien 

yang datang ke rawat jalan eksekutif akan terlebih dahulu mendaftar 

kependaftaran, setah itu pasien akan diarahkan oleh perawat ke 

ruang tunggu, selama pasien masih menunggu perawat yang 

bertugas di rawat jalan eksekutif akan memberitahu dokter untuk ke 

rawat jalan eksekutif karena sudah ada pasien yang datang, setelah 

selsesai melakukan pemeriksaan dokter tidak akan diam di poli 

ekseutif tetapi dokter akan pergi dari ruangan.  

Untuk perawat yang mendapatkan tugas di rawat jalan pada 

siang hari, dimana rawat jalan eksekutif dirasa sudah tidak ada 

pasien lagi yang berobat maka perawat akan membantu ke ruangan 

rawat inap paviun Gatotkaca. 
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Untuk masalah selisih biaya yang harus dibayarkan oleh pasien 

JKN Non-PBI di rawat jalan eksekutif yang sebelumnya sudah diatur 

dalam Permnenkes Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Rawat Jalan Eksekutif Di Rumah Sakit Pasal 13 ayat (2) yang 

berbunyi; 

‘’Peserta JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memiliki surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 
pertama, membuat pernyataan mematuhi ketentuan sebagai 
pasien rawat jalan eksekutif, dan bersedia membayar selisih 
biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan’’. 

 

Selain keberadaan Pasal 13 ayat (2) jumlah selisih yang harus 

dibayarkan oleh pasien JKN di rawat jalan eksekuti juga diatur dalam 

Permenkes Nomor  4 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif 

Pelayanan Kesehatan Dalam Menjalankan Program Jaminan 

Kesehatan. Berlakunya Permenkes di atas maka setiap rumah sakit 

yang melaksanakan rawat jalan eksekutif harus berpedoman kepada 

Permenkes di atas dan rumah sakit tidak boleh menentukan selisih 

bayar melebihi yang telah ditentukan dalam Permenkes. 

Sedangkan untuk RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang saat 

ini masih memberikan biaya gratis kepada pasien BPJS yang 

melakukan pemeriksaan ke rawat jalan eksekutif. Hal ini 

disampakaikan oleh direktur umum dan keuangan dimana 

menyebutkan rumah sakit mematok tariff yang paling minimal yaitu 
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sebesar Rp. 150.000. hal yang sama juga disampaikan oleh 

penanggung jawab rawat jalan eksekutif dimana menyebutkan selisih 

yang harus dibayar Rp.150.000. 

Hasil wawancara dengan 5 pasien di rawat jalan eksekuitf 

mengatakan tidak ada jumlah biaya yang harus dikeluarkan lagi oleh 

pasien selama melakukan pemeriksaan di rawat jalan eksekutif dari 

pemeriksaan sampai dengan pelayanan farmasi.  Sedangkan untuk 

masalah pemberian obat antara pasien yang umum dengan pasien 

yang memakai jaminan sosial yang berobat jalan kerawat jalan 

eksekutif terdapat perbedaan, dimana pasien yang menggunakan 

jaminan sosial obat yang diberikan sesuai dengan ketentuan BPJS 

sedangkan yang pasien umum obat yang diberikan tidak harus 

sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh BPJS.  

Masih digratiskannya pasien rawat jalan yang menggunakan 

jaminan BPJS Kesehatan Non-PBI yang berobat ke rawat jalan 

eksekutif karena dalam pelaksanaanya rawat jalan eksekutif yang 

berada di RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang belum 

mendapatkan MOU (Memorandum Of Understanding) dengan pihak 

BPJS.  

Kunjungan pasien ke rawat jalan eksekutif yang berada di 

RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang saat ini masih tergolong 

minim hal ini bisa dilihat dari tabel 4, dimana setiap bulannya rawat 

jalan eksekutif menerima pasien rata-rata 400 orang, dibandingkan 
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dengan tabel 1 yang jumlah kunjungan pasien ke rawat jalana 

reguler setiap tahun berjumlah 200.000 orang. 

Dari hasil wawancara dengan pasien rawat jalan di dapatkan 

ada pasien  yang mendapatkan informasi dari petugas rumah sakit. 

Petugas mengarahkan pasien untuk berobat jalan ke rawat jalan 

eksekutif pada saat siang hari. Ada juga pasien yang berobat jalan 

ke rawat jalan eksekutif adalah pasien yang sebelumnya pasien yang 

sudah pernah rawat inap di rawat inap pavilun Gatotkaca, yang 

mana pada saat waktu kontrol kembali disarankan untuk kontrol  ke 

rawat jalan eksekutif sesuai dengan hari dan jam yang sudah 

disepakati. 

Dari hasil wawan cara dengan pasien yang berobat jalan ke 

rawat jalan eksekutif khususnya pasien yang menggunakan jaminan 

kesehatan BPJS, semua pasien mengatakan puas dengan 

pelayanan rawat jalan eksekutif, hal ini dikarenakan pasien bisa 

dengan tenang dan nyaman menunggu dokter diruang tunggu rawat 

jalan eksekutif. Selain itu hasil wawancara dengan pasien juga yang 

membuat nyaman berobat jalan di rawat jalan eksekutif karena 

pelayanannya cepat dan yang tidak menunggu lama untuk diperiksa 

oleh petugas kesehatan.  

Hasil wawancara dengan pasien rawat jalan eksekutif 

didapatkan rawat jalan eksekutif yang dilaksanakan pada sore hari 

sangat membantu pasien apalagi pasien yang mempunyai kesibukan 
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kerja pada pagi hari, maka pasien dapat berobat pada sore hari 

tanpa harus meninggalkan pekerjaanya. 

Pelaksanaa rawat jalan eksekutif bagi rumah sakit harus 

memenuhi fasilitas yang sudah ditetapkan oleh Permenkes No,or 11 

Tahun 2016 tentang Rawat Jalan Eksekutif Di Rumah Sakit sebagi 

berikut: 

Tabel 5: fasilitas medik yang terdapat dalam dalam rawat jalan 

eksekutif  

No  Nama Klinik  Terdapat Tidak Terdapat 

1 Penyakit Dalam √  

2 Anak √  

3 Obstetri & Ginekologi  √  

4 Mata  √  

5 THT √  

6 Saraf  √  

7 Kulit dan kelamin  √ 

8 Jiwa   √ 

9 Ortopedi   √ 

10 Bedah saraf  √ 

11 Urologi   √ 

12 Bedah mulut   √ 

13 Bedah digestif   √ 

Sumber: Laporan rawat jalan eksekutif RSUD KRMT 
Wongsonegoro 
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Dari tabel di atas terlihat beberapa dokter dengan spesialis-

subspesial yang belom terdapat pada rawat jalan eksekutif sehingga 

RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang dalam memberikan 

pelayanan kepada pasien masih ada yang tidak dapt terlaksana di 

rawat jalan eksekutif, karnena ada beberapa dokter spesialis dengan 

jumlah kurang dari 3 yang ditentukan oleh permenkes. 

Sedangkan untuk fasilitas yang terdapat dalam rawat jalan 

eksekutif di RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang adalah: 

 

Tabe 6: fasilitas yang terdapat di rawat jalan eksekutif RSUD 

KRMT Wongsonegoro Semarang 

No Fasilitas Terdapat Tidak terdapat 

1 Radiologi  √  

2 Laboratorium  √  

3 Farmasi  √  

4 Kasir  √  

5 Ruang tunggu √  

6 Kamar mandi  √  

7 Ruang tunggu dengan Ac  √  

8 Kantin  √  

9 Tempat pendafaran √  

10 Ruang tunggu dengan sofa √  

Sumber: laporan rawat jalan eksekutif RSUD KRMT Wongsonegoro 

Dari tabel di atas rawat jalan eksekutif yang terdapat di RSUD 

KRMT Wongsonegoro Semarang sudah memenuhi kreteria terutama 

dalam hal penunjang medis sudat terdapat laboratorium, radiologi 
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dan farmasi dalam satu gedung, sedangkan untuk rehab medik 

belum dalam satu gedung di rawat jalan eksekutif. 

Sedangkan dalam hal memperkenalkan atau menyampaikan 

informasi tentang keberadaan rawat jalan eksekutif di RSUD KRMT 

Wongsonegoro Semarang, rumah sakit menyampaikanya melalu 

media internet, brosur yang di tempatkan di setiap rawat inap, rawat 

jalan reguler yang berada di rumah sakit.  

 

3. Perlindungan HAM Pasien BPJS Kesehatan dalam Pelayanan 

Rawat Jalan  Eksekutif di RSUD KRMT Wongsonegoro. 

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap 

orang sesuai dengan kodratnya. Dalam hak asasi manusi, hak atas 

memperoleh kesehatan merupakan hak yang sangat dibutuhkan 

oleh orang, karena jika orang sehat maka hak yang lainnya bisa 

dipenuhi. Pentingnya hak atas kesehatan maka fasilitas kesehatan 

terutama rumah sakit harus dapat menjamin masyarakat 

mendapatkan pelayanan yang merata serta tidak adanya 

diskriminasi. Mendapatkan pelayanan anti diskriminasi sudah diatur 

dalam Undang-Undang Rumah sakit Pasal 32 huruf c dijelaska 

“Memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan 

antidiskriminasi”. Maka sudah sewajibnya rumah sakit dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik yang 

menggunakan jaminan sosial atau tidak diberikan pelayanan yang 
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anti diskriminasi, karena dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2009 tentang Kesehatan Pasal 5 dijelaskan: 

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 
memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehtan 

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 

(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung 
jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang 
diperlukan bagi dirinya. 
 

Pasal 5 diatas sudah jelas menjelaskan bahwa setiap orang, 

baik yang menggunakan jaminan sosial atau tidak mempunyai hak 

yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu 

serta terjangkau. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di 

jelaskan bahwa setiap orang harus diperlakuka sama dan tidak 

adanya saling membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. 

Selain dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, 

Hak Pasien juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2009 tentang Kesehatan Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap manusia 

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan, yang dimana dapat diartikan bahwa dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat rumah sakit dan tenaga 

kesehatan tidak boleh membeda-bedakan. Bukan saja fasilitas 

kesehatan tenaga kesehatan juga tidak boleh membeda-bedakan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, 
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karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan.  

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan jaminan sosial 

merupakan suatu program yang bertujuan untuk memberikan 

kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, 

sehingga dalam hal ini rumah sakit harus bisa memberikan 

perlindungan dan kemudahan kepada masyarakat dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarkat yang adil serta 

tidak terjadinya diskriminasi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit Pasal 32 menjelaskan bahwa pasien mempunyai hak 

memperoleh pelayanan yang adil, manusiawi dan tanpa diskriminasi. 

Rumah sakit dalam memberikan pelayanan rawat jalan reguler dan 

rawat jalan eksekutif harus bisa memberikan pelayanan yang adil 

bagi semua masyarakat. Dalam hal ini rumah sakit dalam 

memberikan pelayanan kesehatan yang adil, manusiawi dan tanpa 

diskriminasi yaitu rumah sakit harus mampu memberikan pelayanan 

yang sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh masing-masing 

rumah sakit. 

Permenkes Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Rawat Jalan Eksekutif Pasal 13 yang berbunyi : 

“Pelayanan rawat jalan eksekutif dapat diakses oleh peserta 
umum atau peserta JKN kecuali peserta penerima bantuan 
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iuran dan peserta jaminan kesehatan yang didaftarkan oleh 
pemerintah daerah” 
 
Peserta JKN dalam hal ini yang tidak dibayarkan oleh 

pemerintah dapat mengakses pelayanan rawat jalan eksekutif yang 

telah berada di rumah sakit dengan ketentuan yang sudah 

ditetapka oleh masing-masing rumah sakit. Ketentuan peserta 

BPJS Kesehatan untuk dapat berobat ke rawat jalan eksekutif telah 

diatur dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Rawat Jalan Eksekutif Pasal 13 ayat (2): 

“Peserta JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memiliki surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan 
tingkat pertama, membuat peryataan mematuhi ketentuan 
sebagai pasien rawat jalan eksekutif, dan bersedia membayar 
selisih biaya pelayanan sesuai ketentuan perundang-
undangan” 

 
Dengan cara meminta dan membuat peryataan di fasilitas 

kesehatan tingkat pertama maka peserta BPJS Kesehatan Non-PBI 

dapat menikmati pelayanan rawat jalan eksekutif. Pasal 13 

Permenkes Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rawat 

jalan Eksekutif Di Rumah Sakit maka hak kesehatan akan lebih 

mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya yang mempunyai 

jaminan BPJS Kesehatan Non-PBI. 

Selain membuat surat peryataan dari fasilitas tingkat pertama, 

peserta BPJS Kesehatan Non-PBI juga diwajibkan untuk membayar 

selisih biaya yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Untuk RSUD 
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KRMT Wongsonegoro menetapkan jumlah biaya yang dikleuarkan 

oleh peserta sebesar Rp.150.000 

Penambahan biaya bagi peserta BPJS Kesehatan untuk 

mendapatkan pelayanan rawat jalan eksekutif merupakan benuk dari 

pemberian pelayanaan yang adil juga dapat dinikmati oleh semua 

peserta BPJS Kesehatan Non-PBI dalam memperoleh kemudahan 

pelayanan kesehatan. 

Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan 

Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 21 ayat (1) 

yang berbunyi: 

“Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih 
tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan 
mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar 
sendiri selisih antara biaya yang dijaminkan oleh BPJS 
Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat 
peningkatan kelas perawatan.” 
 

Jika melihat rawat jalan eksekutif yang berada di rumah sakit 

maka, peserta jaminan sosial BPJS Kesehatan NON-PBI termasuk 

dalam peserta yang naik kelas perawatan, dimana dalam peserta 

yang naik kelas diwajibkan membayar selisih biaya yang harus 

dibayarkan. Jadi dengan adanya peraturan di atas maka peserta 

BPJS Kesehatan Non-PBI untuk dapat menikmati fasilitas 

kesehatang yang lebih tinggi diwajibkan membayar selisih biaya.  

  

 


