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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapatlah diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Pengaturan SPM Rawat Jalan di Kabupaten Bogor, seharusnya sudah

mengikuti Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan seperti yang telah ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah telah menetapkan bahwa bidang Kesehatan adalah urusan wajib

yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/kota. Dengan adanya pengaturan

tersebut diharapkan akan adanya perbaikan dalam pelayanan kepada

masyarakat pada berbagai lapisan.

Kabupaten Bogor seharusnya membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang

Standar Pelayanan Minimal  Bidang Kesehatan yang mengacu kepada

Undang-Undang dan Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, agar dapat memberikan acuan bagi

Rumah Sakit yang bekerja dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Peraturan Daerah (Perda) ini pun dapat memberikan jaminan

perlindungan hukum bagi pasien yang berobat di poli rawat jalan di rumah

sakit.

KabupatenBogor tidak memiliki Peraturan Daerah tentang standar

pelayanan minimal bidang kesehatan, namun demikian dengan adanya

Permenkes No. 43 Tahun 2016, pengaturan tentang Standar Pelayanan
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Minimal BidangKesehatanini harus tetap terlaksana. Pelaksanaan standar

pelayanan minimal rawat jalan di KabupatenBogor belum berjalan dengan

baik, karena tidak mengacu pada Permenkes dan sepertinya masih harus

menunggu hadirnya Peraturan Daerah. Yang seharusnya tidak demikian.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan standar pelayanan

minimal rawat jalan di Kabupaten Bogor.

Dinas Kesehatan :

a. Faktor Birokrasi.

1. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kesehatan belum

melaksanakan secara komprehensif Permenkes No. 43 Tahun 2016

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, sehingga

masih menggunakan Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang

Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit.

2. Dinas Kesehatan KabupatenBogor keliru memahami bahwa

permenkes No. 56 tahun 2014 memiliki daya ikat yang kuat

terhadap seluruh fasilitas kesehatan yang ada di indonesia.

b. Faktor Regulasi.

Sosialisasi Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Bogor, belum dilaksanakan

secar baik dan masih berpatokan dan mengacu pada permenkes no 56

tahun 2014.

Rumah Sakit : kurang aktif mencari informasi mengenai peraturan

Pemerintah terbaru, yaitu Permenkes No. 43 Tahun 2016 dan sumber daya

manusia di rumah sakit masih belum mencukupi.
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3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rawat Jalan di Kabupaten Bogor,

belum berjalan dengan baik, karena tidak mengacu pada permenkes, dan

masih harus menunggu hadirnya peraturan daerah yang seharusnya tdk

demikian.

Kurangnya SDM di rumah sakit dengan tipe C membuat pelayanan pasien

menjadi terganggu dimana pasien semakin banyak yang membutuhkan

pelayanan untuk kesehatan terutama di poli rawat jalan rumah sakit

penelitian. Dalam hal ini jumlah SDM menjadi tidak imbang dengan

jumlah pasien yang datang membutuhkan pelayanan di rumah sakit.



54

B. Saran

1. Pemda Kabupaten Bogor

Untuk meningkatkan penajaman pelaksanaan Permenkes No. 43 tahun

2016 tentang Standar Pelayanan MinimalBidangKesehatan maka disarankan

agar dibuat Peraturan Daerah (Perda) mengenai Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan di Kabupaten Bogor, agar menjadi acuan bagi pelayanan

bidang Kesehatan di kabupaten Bogor.

Agar dilakukan pelatihan-pelatihan mengenai Standar Pelayanan

Minimal pada semua Rumah Sakit di Kabupaten Bogor sehingga Permenkes

No. 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

dapat dijalankan dengan baik.

2. Rumah Sakit

Dalam  memberikan pelayanan kepada pasien selalu mengacu kepada

peraturan terbaru, dan aktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan akan

adanya peraturan terbaru yang menjadi acuan dari pusat sehingga pasien

merasakan pelayanan yang maksimal dalam pemenuhan haknya sebagai orang

sakit. Menambah sarana untuk pelayanan sehingga kebutuhan pasien akan

tempat tidur dapat terpenuhi. Menambah Sumber Daya Manusia yang

melayani pasien yang datang membutuhkan pengobatan.

Melakukan koordinasi dengan dokter pelaksana rawat jalan dimana

waktu tunggu pasien di poli rawat jalan tidak lebih dari 60 menit, untuk

meningkatkan kepuasan bagi pasien dalam pelayanan.
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