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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan diatas peneliti dalam penelitian ini 

dapat menyimpulkan sebagai berikuit: 

1. Pengaturan Penyelenggaraan Rawat Jalan Eksekutif di 

RSUD KRMT Wongsonegoro 

Berdasarkan dari pembahasan didapatkan bahwa rumah 

sakit dalam membuka rawat jalan eksekutif harus memenuhi 

beberapa peryaratan yang telah ditentukan oleh Permkenkes 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rawat Jalan 

Eksekutif di Rumah Sakit. Persyaratan yang pertama yaitu 

rumah sakit harus milik pemerintah pusat, pemerintah daerah 

dan masyarakat serta diselenggarakan pada rumah sakit tipe A, 

tipe B, dan tipe C yang terdapat pada Pasal 2 Permenkes 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rawat Jalan 

Eksekutif di Rumah Sakit. RSUD KRMT Wongsonegoro 

Semarang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 14A 

Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah sakit (Hospital 

By Law) Rumah Sakit Umum Daerah KRMT WOngsonegoro 

Semarang Pasal Pasal 1 poin 6 menjelaskan RSUD KRMT 

Wongsonegoro Semarang merupakan rumah sakit kelas B, poin 
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7 menjelaskan RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang di miliki 

oleh Pemerintah Daerah, 

RSUD KRMT Wongsonegoro dalam hal ini mengeluarkan 

Keputusan Direktur Nomor 290 Tahun 2017 tentang 

Pembukaan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif Paviliun 

Gatotkaca. Keputusan Direktur ini sangat penting karena 

dengan adanya keputusan ini maka RSUD KRMT 

Wongsonegoro telah resmi membuka rawat jalan eksekutif.  

Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro dalam rawat jalan 

eksekutif juga menetapkan Keputusan Direktur Nomor 50 Tahun 

2017 tentang Penetapan Tambahan Biaya Paket Pelayanan 

Rawat Jalan Eksekutif, yang telah sesuai dengan Permenkes 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rawat Jalan 

Eksekutif Pasal 14 ayat (1) berbunyi: 

“Besaran tariff pelayanan rawat jalan eksekutif di rumah 
sakit ditetapka oleh masing-masing kepala atau direktur 
rumah sakit sesuai dengan perhitungan pola tariff rumah 
sakit.” 

 

Sehingga dalam hal menetapkan rawat jalan eksekutif di 

rumah sakit selain menetapkan Keputusan Direktur tentang 

pembukaan rawat jalan eksekutif direktur juga menetapkan 

biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakt untuk dapat 

mengakses rawat jalan eksekutif yang terjangkau. 
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2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Rawat Jalan Eksekutif Di 

RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang 

Dalam hal pelaksanaan rawat jalan eksekutif yang terdapat 

di RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang, rumah sakit sudah 

mampu menjalankan beberapa ketentuan yang sudah 

ditetapkan oleh Permenkes Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 3, 

dimana ketentuan tersebut berupa rumah sakit sudah 

mendirikan rawat jalan eksekutif tidak satu tempat dengan rawat 

jalan reguler, dalam rawat jalan eksekutif juga sudah terdapat 

pemeriksa penunjang. Tetapi dalam malasah tenaga kesehatan 

terutama dokter RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang belum 

mampu menjadwalkan dokter spesialis-subspesialis sesuai 

dengan Pasal 12 Permenkes Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Rawat Jalan Eksekutif 

Dalam masalah pemberian pelayanan rawat jalan eksekutif 

yang terdapat pada RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang 

dibagi menjadi dua yaitu pada pagi dan sore hari, dan rumah 

sakit juga belum menerapkan Pasal 13 Permenkes Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rawat Jalan Eksekutif 

yang berisi tentang bersedia membayar selisih biaya pelayanan. 

Pelayanan rawat jalan yang terdapat di RSUD KRMT 

Wongsonegoro Semarang belum mendapatkan MOU dengan 

pihak BPJS, yang mengakibatkan pelayanan rawat jalan bagi 
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pasien BPJS Kesehatan Non-PBI tidak dikenakan tariff 

tambahan, selain itu ruangan yang berada di rawat jalan 

eksekutif RSUD KRMT Wongsonegoro juga banyak yang belum 

dipergunakan. 

 

3. Perlindungan HAM Pasien BPJS Kesehatan dalam 

Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di RSUD KRMT 

Wongsonegoro Semarang 

Dalam hal perlindungan HAM terutama pasien BPJS 

Kesehatan Non-PBI anti diskriminasi dan kesetaraan, bahwa 

keberadaan rawat jalan bukan merupakan bentuk diskriminasi 

jika dilihat dari pandangan yuridis, karena dalam rawat jalan 

eksekutif terutama pasien BPJS Non-PBI dapat mengakses 

rawat jalan eksekutif yang sudah diataur dalam Permenkes 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rawat Jalan 

Eksekutif Pasal 13  dan diatur juga dalam Permenkes Nomor 71 

Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan 

Kesehatan Nasional Pasal 21 ayat (1), yang menjelaskan 

pasien BPJS dapat mengakses pelayanan yang lebih tinggi dari 

haknya dengan ketentuan peserta membayar biaya tambahan 

lagi. Permenkes Nomor  4 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Menjalankan 
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Program Jaminan Kesehatan, juga mengatur bahwa peserta 

BPJS dapat menikmati fasilitas yanglebih tinggi dari haknya 

dengan cara membayar selisih biaya. 

Rawat jalan eksekutif akan terlihat diskriminasi jika dilihat 

dari padanga sosial, karena dalam satu rumah sakit terdapat 

dua pelayanan rawat jalan dimana yang satu rawat jalan umu 

yang dapat diakse oleh semua pasien baik pasien umum, BPJS 

PBI dan BPJS Non-PBI, sedangkan untuk rawat jalan eksekutif 

dapat diakses oleh pasien umu dan BPJS Non-PBI, yang 

manan peserta BPJS Kesehatan Non-PBI harus mentaati 

ketentun yang sudah ditentukan. Jika rawat jalan eksekutif 

dibandingkan dengan rawat jalan reguler maka akan terdapat 

perbedan-perbedaan, seperti dalam pelayanan kesehatan 

dimana rawat jalan reguler dalam memeriksa pasien dibantu 

oleh coas, sedangkan rawat jalan reguler tidak. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka 

dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Kepada Rumah Sakit 

Dalam hal pelayanan rawat jalan eksekutif rumah sakit 

harus selalu berpedoman kepada Permenkes Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Rawat Jalan Eksekutif. RSUD 
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KRMT Wongsonegoro Semarang dalam hal untuk 

meningkatkan pelayanan kepada pasien agar secepatnya 

mengurus MOU (Memorandum Of Understanding) dengan pihak 

BPJS sehingga keberadaan rawat jalan eksekutif dalam 

dinikmati oleh masyarakat. 

Untuk masalah ruangan yang masih banyak belum dipakai 

agar dapat dipakai sesuai dengan klinik spesialisnya, hal ini 

penting untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan yang 

profesional. 

Karena dalam pelaksanaan rawat jalan eksekutif terdapat 

evaluasi alangkah baiknya rumah sakit membuat jumlah 

kunjungan pasien rawat jalan eksekutif antara umum dan yang 

menggunakan jaminan BPJS dipisahkan, agarnantinya dapat 

evaluasi bagai mana minat peserta BPJS dalam mengakses 

rawat jalan eksekutif. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Kemudian tenaga kesehatan yang bertugas di rawat jalan 

eksekutif selalu mematuhi ketentuan-ketentuan dalam melayani  

pasien rawat jalan serta sesuai dengan SOP yang ditetapkan 

oleh rumah sakit, karena hal ini akan berhubungan lansung 

dengan kepuasandan terhadap pasien. 
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3. Bagi Pasien 

Bagi pasien terutama peserta BPJS kelas 1 dapat menuntut 

pelayanan rawat jalan eksekutif yang berada di rumah sakit 

karena peserta kelas 1 merupakan peserta dengan jumlah iuran 

yang disetor paling banyak bagi peserta BPJS Kesehatan. 

 


