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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum RSU  Suaka Insan Banjarmasin 

a. Sejarah RSU Suaka Insan Banjarmasin 

RSU Suaka Insan Banjarmasin merupakan Rumah Sakit swasta, 

didirikan  pada tanggal 24 Februari 1970. Pada awalnya RSU  Suaka 

Insan Banjarmasin merupakan milik keuskupan Banjarmasin. Namun 

atas kebaikan dan rasa tanggungjawab dari Almarhum Mgr. Wilhelmus 

Demarteau, MSF yang saat itu sebagai Uskup keuskupan Banjarmasin, 

yang mengundang Suster-Suster Santo Paulus dari Chartres (SPC) ke 

Indonesia untuk berkarya di keuskupan Banjarmasin. Beliau 

memutuskan untuk menyerahkan RSU Suaka Insan Banjarmasin ke 

Kongregasi SPC, tetapi tidak menyerahkan secara cuma-cuma 

melainkan dengan membayar modal yang tersisa dari pembangunan 

Rumah Sakit, asrama dan Susteran  dari sisa kas Rumah Sakit sebelum 

Rumah Sakit diserahkan secara resmi pada tanggal 1 Januari 1983. Sejak 

tanggal 1 Januari 1983 RSU Suaka Insan Banjarmasin secara sah 

menjadi milik Kongregasi Suster-Suster Santo Paulus dari Chartres 

(SPC).  
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b. Struktur Organisasi RSU Suaka Insan Banjarmasin 

RSU Suaka Insan Banjarmasin memiliki struktur 

organisasi.Struktur organisasi dibentuk sebagai kerangka dasar dalam 

menentukan aktifitas dantugas pokok yang meliputi pemberian tugas 

tanggung jawab tertentu kepada kelompok atau individu.Pendelegasian 

wewenang diperlukandalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya dan 

pertanggung jawaban atas tugas yang diberikan. 

Tugas dan wewenang dari masing-masing kelompok atau 

individu sebagai bagian dari struktur organisasi di RSU Suaka Insan 

Banjarmasin yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit 

sebagai berikut: 

1) Direktur 

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut: 

(a) Merencanakan,   mengkoordinasikan,   mengorganisasi,   

memotivasidan mengawasi semua kegiatan Rumah Sakit sesuai 

dengan misi, visi, nilai-nilai dasar dan tujuan RSU  Suaka Insan 

Banjarmasin terutama dalam pelayanan manajemen; 

(b) Melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 

pelayanan Rumah Sakit/kesehatan; 

(c) Menyelesaikan semua konflik yang terjadi di RSU Suaka Insan 

ataupun antara pihak Rumah Sakit Suaka Insan dengan pihak 

luar; 

(d) Mengelola tenaga dokter dan berkoordinasi dengan komite 



48 
 

medik; 

(e) Menjaga mutu. 

Dalam melaksanakan tugasnya direktur mempunyai 

wewenang, yaitu: 

(a) Membuat surat keputusan yang berhubungan dengan 

manajemen RSU Suaka Insan; 

(b) Membuat anggaran belanja bersama-sama dengan wakil 

direktur; 

(c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian karyawan tetap 

Rumah Sakit; 

(d) Menerima karyawan RSU Suaka Insan dengan kontrak kerja; 

(e) Membuat perjanjian pelayanan Rumah Sakit dengan pihak lain; 

(f) Menetapkan tarif pelayanan Rumah Sakit; 

(g) Menetapkan reward dokter. 

2) Wakil Direktur/Administrator 

   Wakil direktur/admisnitrator mempunyai tugas, sebagai 

berikut: 

(a) Menggantikan direktur bila direktur berhalangan; 

(b) Bersama direktur melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 

pelayanan Rumah Sakit/kesehatan; 

(c) Bersama-sama direktur merencanakan, mengkoordinasikan, 

memotivasi dan mengawasi semua kegiatan Rumah Sakit sesuai 

dengan visi, misi dan tujuan Rumah Sakit Suaka Insan terutama 
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dalam bidang non medis (administrasi, keuangan, sumber daya 

manusia non medis); 

(d) Menyelesaikan semua konflik yang terjadi di RSU Suaka Insan; 

(e) Mengelola tenaga selain dokter dengan koordinasi bersama 

direktur. 

Wewenang wakil direktur/admisnistrator dalam 

melaksanakan tugasnya, yaitu: 

(a) Membuat anggaran belanja bersama dengan direktur; 

(b) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian karyawan non 

medis; 

(c) Menerima karyawan RSU Suaka Insan non medis dengan 

kontrak kerja; 

(d) Atas nama direktur membuat kontrak kerja sama; 

(e) Menetapkan tarif Rumah Sakit bersama dengan direktur; 

(f) Bersama dengan direktur menetapkan reward karyawan bukan 

dokter. 

3) Kepala Bagian Keuangan 

   Tugas kepala bagian keuangan, yaitu: 

(a) Memperhatikan, mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan 

keuangan; 

(b) Mengkoordinir pelaksana kegiatan direktur/wakil direktur di 

bidang administrasi keuangan; 



50 
 

(c) Meneliti faktur/kuitansi/nota yang merupakan tagihan yang 

harus dibayar dan kemudian mengusulkan perolehan, menolak, 

menanggguhkan pembayaran atas tagihan tersebut; 

(d) Menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk setiap 

tahun; 

(e) Mengurus segala yang ada hubungan berkenaan dengan bank 

dalam hal keuangan; 

(f) Menyelenggarakan pemeriksaan kas harian; 

(g) Menyelenggarakan perhitungan seluruh biaya pelayanan 

dengan keuangan pasien; 

(h) Mengusulkan reduksi biaya pelayanan bagi penderita yang 

kurang mampu; 

(i) Mengusulkan penghapusan piutang ragu-ragu; 

(j) Mengurusi tagihan pada instansi pemerintah dan swasta; 

(k) Menyelenggarakan pembukuan atas segala transaksi keuangan 

yang terjadi dan membuat laporan pendapatan dan pengeluaran 

setiap bulan dan setiap tahun. 

Kepala bagian keuangan dalam melaksanakan tugasnya 

mempunyai wewenang, yaitu: 

(a) Menerima pembayaran biaya opname pasien jika kasir tidak ada; 

(b) Meminjamkan kepada karyawan Rumah Sakit  dalam jumlah 

yang terbatas yang akan dibayar pada waktu yang singkat; 

(c) Menerima pembayaran biaya opname pasien jika kasir tidak ada. 
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4) Kepala Bidang Pelayanan Medik & Penunjang Medik 

Tugas kepala bidang pelayanan medik & penunjang medik, 

yaitu: 

(a) Menyelenggarakan kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, 

pengendalian, pengawasan dan pelaporan semua kegiatan 

pelayanan medis dan penunjang medis; 

(b) Memelihara dan menganalisa dokumen rekam medik; 

(c) Bekerjasama dengan bagian-bagian dan unit-unit lainnya yang 

berhubungan dengan pelayanan medis; 

(d) Mengawasi, memotivasi dan mengembangkan semua tenaga 

dokter (SMF); 

(e) Mengawasi kualitas pelayanan agar sesuai dengan estándar; 

(f) Menjaga mutu; 

(g) Menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan pelayanan 

medis; 

(h) Membuat penilaian kerja staf yang menjadi wewenang dan 

tanggung jawabnya. 

Wewenang kepala bidang pelayanan medik & penunjang 

medik, yaitu: 

(a) Memberi saran kepada direktur atau wakil direktur; 

(b) Menegur dan mengawasi semua tenaga dokter (SMF); 

(c) Membuat penilaian kerja staf yang menjadi wewenang dan 

tanggung jawabnya. 
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5) Kepala Bidang Keperawatan 

           Kepala bidang keperawatan mempunyai tugas, yaitu: 

(a) Merencanakan, mengelola, mengatur/mengendalikan pelayanan 

keperawatan demi terwujudnya pelayanan keperawatan yang 

profesional dan dilandasi etika moral sesuai dengan visi, misi 

Rumah Sakit; 

(b) Melaksanakan fungsi perencanaan meliputi: merencanakan 

untuk departemennya, menentukan tujuan-tujuan dan memimpin 

departemennya serta membantu menetapkan tujuan, menyusun 

dan menetapkan kebijakan dan tata tertib pelayanan Rumah 

Sakit sesuai dengan kebijakan direktur Rumah Sakit meyakinkan 

bahwa keperawatan mempunyai pengaruh pada keseluruhan 

tujuan institusi, bahwa tujuan keperawatan menambah support 

untuk keseluruhan;merencanakan, menyusun dan menetapkan 

falsafah keperawatan yang disesuaikan dengan falsafah Rumah 

Sakit;merencanakan jumlah dan kategori tenaga keperawatan 

yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit secara 

keseluruhan;merencanakan pembinaan dan pengembangan 

karier tenaga keperawatan antara lain melalui pendidikan serta 

pelatihan berjenjang dan berlanjut;berperan serta menyusun 

perencanaan kebijakan Rumah Sakit antara lain dalam 

pengembangan pelayanan di Rumah Sakit;membantu membuat 

perencanaan dan memberikan anggaran dana untuk 
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departemennya;merencanakan penggantian peralatan 

keperawatan sesuai dengan kebutuhan; 

(c) Melaksanakan fungsi pergerakan dan pelaksanaannya 

meliputi:terlaksananya asuhan keperawatan paripurna dalam 

mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan;memberi 

bimbingan kepada kepala sub bidang keperawatan untuk 

keperawatan di Rumah Sakit; memberi bimbingan kepada 

tenaga keperawatan yang berada di bawah tanggung jawabnya 

untuk melaksanakan program kesehatan terpadu di rumah sakit 

antara lain pkmrs; melaksanakan program orientasi bagi tenaga 

perawat baru yang akan bekerja di Rumah Sakit; mengusahakan 

kelengkapan peralatan keperawatan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku; mengadakan rapat dengan headnurse dan staf 

keperawatan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan; 

mengumpulkan, mengolah serta menganalisa data tentang 

prosedur asuhan keperawatan, ketenagaan dan peralatan untuk 

bahan informasi bagi pengembangan pelayanan keperawatan 

serta mengembangkan sistem pencatatan dan memelihara 

pelaporan asuhan keperawatan yang tepat sehingga dapat 

tercipta sistem informasi Rumah Sakit yang dapat dipercaya; 

membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan kegiatan 

pelayanan keperawatan, upaya perbaikan dan peningkatan mutu 

asuhan keperawatan yang telah dilakukan untuk disampaikan 
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kepada direktur Rumah Sakit; turut ambil bagian dalam 

program-program health education di community-community, 

training, kegiatan ilmiah dan penelitian yang diadakan oleh 

Rumah Sakit atau institusi lain untuk meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan serta mutu asuhan keperawatan; kerjasama yang 

baik dengan semua kepala bagian, kepala bidang, kepala 

instalasi dan kepala bidang instalasi dan kepala unit pelaksana 

fungsional di Rumah Sakit, serta sektor pelayanan kesehatan 

lain; memilih dan memberikan rekomendasi untuk 

pengangkatan atau penunjukan nursing staf; memelihara 

hubungan kerjasama yang baik dengan institusi pendidikan 

keperawatan untuk menunjang kelancaran program pendidikan, 

khususnya yang memerlukan rumah sakit sebagai lahan praktek; 

memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan pasien dan 

keluarga; memahami baik patient care maupun keperawatan, 

menunjukan profesi nursing yang tinggi, mengikuti perubahan-

perubahan dalam profesi; berperan serta dalam kegiatan lain 

yang dilenggarakan oleh Rumah Sakit; dan memperhatikan 

kesejahteraan tenaga keperawatan dan tenaga lain yang berada 

di bawah tanggung jawab untuk meningkatkan semangat kerja 

yang baik. 

(d) melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian, 

meliputi: menginterpretasikan dan mengaplikasikan policy-
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policy administrative yang ditetapkan oleh pemimpin tertinggi 

institusi; mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan peraturan/ 

tata tertib pelayanan keperawatan yang berlaku; mengendalikan 

pendayagunaan tenaga keperawatan secara efektif dan efisien 

serta merencanakan pemanfaatan waktu dan aktifitas-aktifitas  

staf dengan baik; melaksanakan kunjungan keliling secara 

berkala dan atau sewaktu-waktu ke unit perawatan agar tujuan 

asuhan keperawatan yang ingin dicapai tetap terjamin; menilai 

mutu asuhan keperawatan bersama dengan kepala sub bidang 

perawatan secara berkala dan atau sewaktu-waktu bila 

diperlukan dengan tujuan agar asuhan keperawatan dapat 

ditingkatkan dan perkembangan kemajuan di bidang pelayanan 

medik dapat diikuti mengendalikan pendayagunaan dan 

menanggulangi usul-usul serta keluhan-keluhan baik tentang 

masalah tenaga perawatan maupun pelayanan keperawatan dan 

melaksanakan penilaian terhadap upaya peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan di bidang keperawatan. 

Kepala bidang keperawatan dalam melaksanakan tugasnya 

mempunyai wewenang, yaitu: 

(a) Menetapkan kebijakan-kebijakan dan pokok-pokok perencanaan 

di lingkungan keperawatan; 
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(b) Mengusulkan kepada direktur maupun yayasan suaka insan 

kesehatan tentang pengelolaan dan pengembangan RSU Suaka 

Insan dan khususnya untuk pelayanan keperawatan; 

(c) Ukuran keberhasilan-penampilan, kerja-kreatif (Job 

Performance) kinerja; 

(d) Menyusun peraturan pelaksanaan pelayanan keperawatan; 

(e) Menyusun dan memperbaharui kriteria standar pelayanan 

keperawatan; 

(f) Memilih dan mengangkat karyawan keperawatan di tingkat 

struktural dan fungsional dengan persetujuan direktur; 

(g) Menyusun dan memperbaharui prosedur tetap di setiap kegiatan 

pelayanan keperawatan; 

(h) Melakukan sistem informasi yang dinamis yang menyangkut 

pelayanan keperawatan RSU Suaka Insan atas persetujuan 

direktur; 

(i) Mengadakan pertemuan-pertemuan berkala, pertemuan 

incidental, dan berbagai kegiatan lain yang menunjang 

pengembangan pelayanan keperawatan; 

(j) Mengkoordinasikan tugas-tugas fungsional kepada kepala 

bidang/ruang pelayanan keperawatan sesuai situasi dan kondisi; 

(k) Meminta pertanggung jawaban masing-masing kepala bagian/ 

ruang secara lisan dan atau tulisan terhadap pelaksanaan 

pelayanan keperawatan; 
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(l) Meminta saran, usul, kritik, pandangan dari direktur dan kepala 

bidang lainnya untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan 

keperawatan; 

(m) Memperoleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 

mengatur sarana dan prasarana penunjang pelayanan 

keperawatan; 

(n) Studi Banding dengan Rumah Sakit lain atas persetujuan 

direktur. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang 

berhubungan dengan pelayanan keperawatan atas ijin direktur; 

(o) Menyusun rencana dan melakukan kerjasama dengan pihak luar 

Rumah Sakit dalam upaya pelayanan keperawatan atas 

persetujuan direktur; 

(p) Mewakili direktur sebatas kewenangan yang diberikan; 

(q) Memberi teguran, kritik dan saran yang membangun kinerja 

karyawan di lingkungan pelayanan keperawatan. Menilai 

prestasi kerja karyawan tingkat struktural dan fungsional di 

lingkungan pelayanan keperawatan; 

(r) Menentukan karyawan yang akan mengikuti pendidikan lanjut 

atau pelatihan untuk kepentingan rumah sakit; 

(s) Mengusulkan pemberian penghargaan bagi karyawan beprestasi 

dan sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran 

sedang dan berat. 
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Struktur organisasi RSU Suaka Insan Banjarmasin secara 

lengkap dapat dilihat dalam lampiran lima. 

c. Visi, misi, motto, dan tujuan RSU Suaka Insan Banjarmasin 

Visi, misi, dan motto RSU Suaka Insan bersumber atau berakar 

dari visi, misi kongregasi yang menjadi spirit atau semangat dalam karya 

pelayanan kepada sesama. Kongregasi Suster-Suster Santo Paulus dari 

Chartres (SPC) mempunyai spiritualitas yaitu: Kristosentris-Paskah. 

Kongregasi SPC didirikan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan 

sesamanya, dan dari mula mereka melihat dalam diri tiap sesama, 

pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. 

“Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah 

seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu lakukan 

untuk Aku”. (bdk. Mat 25:40) 

 

Berdasarkan kenyataan bahwa Kongregasi mereka didirikan demi 

pengabdian dalam karya pendidikan, karya pelayanan orang-orang sakit 

dan kaum terlantar, para suster selalu terbuka untuk diminta menangani 

segala bentuk kegiatan dalam bidang karya-pendidikan dan karya 

kesehatan. Dalam pekerjaan apa pun para suster melibatkan diri, dengan 

tetap mengingat bahwa tujuan hidupnya yang pertama ialah 

mengembangkan Kerajaan Allah. Sebagai abdi orang miskin di seluruh 

dunia, kongregasi menjawab dengan setia panggilan gereja untuk 

mengabdi kebutuhan umat manusia, dengan cinta kasih yang khusus 

terhadap yang paling diabaikan60 . Panggilan gereja untuk mengabdi 

                                                           
60Pedoman Hidup Suster-Suster St. Paulus dari Chartres, hlm. 15. 
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sesama dijawab oleh kongregasi SPC dengan mendidrikan Rumah Sakit. 

Dijiwai oleh spiritualitas kongregasi maka RSU Suaka Insan 

Banjarmasin dalam karya kesehatan memiliki motto yaitu: in omnibus 

caritas (segalanya dalam kasih). Visinya demi terselenggaranya 

pelayanan kesehatan yang bermutu dan menyeluruh dengan semangat 

kasih. Misinya meneruskan  karya  penyelamatan  dan  kasih  Allah   

dalam  penyembuhan.   

Selain visi, misi dan motto dalam karya pelayanannya RSU 

Suaka Insan Banjarmasin juga mempunyai  tujuanumum dan tujuan 

khusus, yaitu: 

1) Tujuan Umum  : 

Menyediakan pelayanan kesehatan yang lengkap, bermutu, 

terjangkau dengan sentuhanmanusiawi kepada pasien tanpa 

membedakan agama, suku, ras atau golongan. 

2) Tujuan Khusus : 

(a) Melengkapi sarana maupun prasarana agar pelayanan kesehatan 

terselenggara cepatterkoordinasi serta terpadu. 

(b) Meningkatkan  kualitas  sumber daya manusia yang profesional 

dan menjunjung etika   profesi 

(c) Meningkatkan kesejahteraan karyawan sehingga dapat bekerja 

dengan aman, nyaman dan didasari rasa memiliki serta loyalitas 

kepada Rumah Sakit. 
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b. Sarana Pelayanan di RSU Suaka Insan Banjarmasin 

Sarana pelayanan yang ada di RSU Suaka Insan Banjarmasin 

dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut: 

1) Rawat Inap 

Kamar perawatan untuk rawat inap keseluruhannya 

berjumlah 167 tempat tidur yang diperuntukkan untuk dewasa, anak, 

persalinan, isolasi dan ICU/ICCU. 

2) Pelayanan Medis, Umum, Spesialis & Sub Spesialis terdiri atas: 

(a) Penyakit dalam 

(b) Kebidanan 

(c) Anak 

(d) Bedah Umum 

(e) Bedah Orthopedi 

(f) Bedah Urologi 

(g) Bedah Syaraf 

(h) Bedah Digestif 

(i) Bedah Mulut 

(j) Bedah Onkologi 

(k) Bedah Anak 

(l) Paru 

(m) THT 

(n) Mata 
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(o) Syaraf 

(p)  Jantung 

(q) Kulit Kelamin 

(r) Gigi 

(s) Psikiatri 

(t) Radiologi 

(u) Patologi Anatomi 

(v) Fisioterapi 

3) Rawat Jalan (Klinik Spesialis dan Umum) terdiri atas: 

a) Poliklinik (umum, penyakit dalam, anak, gigi, mata, bedah 

umum, bedah  orthopedi, bedah urologi, bedah syaraf, bedah 

digestif, bedah mulut, paru, mata, syaraf, cardiology/jantung, 

kulit kelamin, psikiatri, radiologi, THT, patologi anatomi, 

fisioterapi, klinik diabetes); 

b) Immunisasi (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B, MMR, 

Typhim, Act HIB); 

c) UGD & Klinik 24 jam dengan dokter jaga “on duty” dan 

pendukung medik 24 jam; 

d) Klinik Laktasi & KB alamiah, Konsultasi Gizi; 

e) Pelayanan home care; 

f) Pendampingan pasien keluar daerah 

4) Pendukung Medik 

(a) Laboratorium (24 jam) 
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(b) Farmasi (24 jam) 

(c) Rontgen (24 jam) 

(d) CT. Scan whole body single slice dan multislice 16 (24 jam) 

(e) USG 4D (24 jam) 

(f) Treadmill 

(g) Echocardiografy 

(h) EEG & EMG, TMS (transcranial magnetic stimulation) 

(i) Gizi 

(j) Spirometri 

(k) Audiometri 

5) Pelayanan Medical Check Up 

(a) Basic Medical Check Up  (Laboratorium, Foto Thorax, Fisik) 

(b) Intermediate Medical Check Up (Laboratorium, Foto Thorax, 

Physical Examinations) 

(c) Pemeriksaan Khusus (Foto Thorax, USG 4D, ECG, EEG, 

Treadmill, Spirometri, Audiometri, Pap Smear (khusus wanita) 

6) Pendukung Rohani 

(a) Musholla 

(b) Kapel 

(c) Pendamping rohani 

7) Sarana lainnya 

(a) Ambulan 

(b) Kamar jenazah / rumah duka 
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(c) Kantin 

(d) Pendamping pasien keluar kota / air travel 

(e) ATM (BNI, Mandiri, BRI, Danamon, BCA) 

(f) Unit Pendidikan & Pelatihan 

(g) Lapangan parkir yang luas 

d. Data Tenaga Kesehatan Dan Non Tenaga Kesehatan 

Data tenaga yang tersedia  pada RSU Suaka Insan Banjarmasin 

Tahun 2018 berjumlah 427 orang, terdiri atas tenaga medis, para medis, 

dan non para medis.Tabel tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan 

sebagai berikut: 

Tabel 1.  Tenaga KesehatanDan Non Tenaga Kesehatan 

 

No Tenaga Pendidikan Jumlah 

1 Medis Dokter Umum 3 

  Dokter Ahli Anak 1 

  Dokter Gigi 1 

  Dokter SpOG/SpPD 2 

2 Para Medis   

 a. perawat Sarjana (S2) 4 

  Akper 127 

  Bidan D III 18 

  SPK 5 

  S1 Kep. 15 

  S.Kep.Ners 21 

 b. Non Perawat Apoteker 5 

  D III Farmasi 10 

  SMK Farmasi 15 

  Sarjana Gizi 5 

  Akademi Gizi 2 

  SPAG 1 

  SMAK/S1 Analisi 12 

  D III Fisioterapi 7 

  D III Rekam Medik 7 

3 Non Paramedis S3 Ekonomi. S2 Manajemen, S2 

MSSW 

4 

  Sarjana Ekonomi 8 

  Sarjana Hukum/SKM, D III Kesling 3 

  D III Komputer 6 

  SMK tata Boga, Tata Busana 13 

  STM, D III Teknik Mesin, Arsitek 8 
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  SMEA 13 

  SLTA  90 

  SLTP 20 

  SD 1 

 Total   427 

Sumber: RSU Suaka Insan Banjarmasin, 2018 

 

e. Sarana khusus untuk pelayanan orang miskin 

Sarana yang disediakan oleh RSU Suaka Insan Banjarmasin 

khusus untuk pelayanan bagi masyarakat miskin, yakni dengan 

menyediakan ruang atau kamar perawatan kelas III sebanyak 32 tempat 

tidur.Foto atau gambar kamar perawatan dapat dilihat dalam lampiran 

enam. 

2. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Dan Responden 

a. Narasumber  

1) Ketua Yayasan Suaka Insan Kesehatan Ibu RLS: Pelayanan bagi 

masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh RSU Suaka Insan 

Banjarmasin sudah sesuai dengan angaran dasar yayasan Suaka 

Insan Kesehatan. Yayasan suaka insan kesehatan dalam Anggaran 

Dasar (ADR) yaitu: bahwa maksud dan tujuan dari berdirinya 

yayasan kesehatan Suaka Insan di bidang sosial dan kemanusiaan. 

Kegiatan yang dilakukan supaya tercapai maksud dan tujuannya, 

yaitu: 

(a) Bidang Sosial: mendirikan dan menyelenggarakan karya 

kesehatan yang profesional, holistik, hospitality untuk semua 

lapisan masyarakat terutama yang miskin melalui pelayanan 

kesehatan bagi orang miskin, antara lain: pengobatan dan 
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perawatan, perbaikan gizi, pembinaan kesehatan masyarakat,  

penanggulangan TBC dan Malaria.  

(b) Bidang kemanusiaan: memberikan bantuan kesehatan kepada 

korban bencana alam, memberikan bantuan kesehatan kepada 

kaum tunawisma dan mereka yang miskin. RSU Suaka Insan 

Banjarmasin turut serta dalam memberikan bantuan kesehatan 

kepada korban bencana alam pada saat gempa bumi dan sunami 

yang terjadi pada tahun 2004 di Aceh. Bantuan kesehatan kepada 

korban bencana alam pada saat gempah bumi dan merapi pada 

tahun 2006 dan 2010 di Yogyakarta.  RSU Suaka Insan 

Banjarmasin mengirimkan tenaga perawat, apoteker dan bantuan 

material untuk membangun rumah tinggal sederhana.  

Pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam menyediakan 

sarana pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, sudah 

sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

dan bahkan jauh sebelum produk hukum dibuat oleh pemerintah. 

Hal ini dapat ditemukan dalam visi, misi, motto dari RSU Suaka 

Insan Banjarmasin, yang pelaksanaanya secara kongrit bisa 

ditanyakan pada Direktur dan Adminstrator RSU Suaka Insan 

Banjarmasin. Data pemberian pelayanan bagi masyarakat miskin 

bisa diperoleh di bagian keuangan RSU Suaka Insan Banjarmasin. 

Bahwa RSU Suaka Insan Banjarmasin belum bermitra 

dengan BPJS Kesehatan. Pihak yayasan menyerahkan kepada 
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direktur RSU Suaka Insan Banjarmasin untuk menindaklanjuti 

kebermitraan dengan BPJS Kesehatan. Supaya tidak terjadi 

kekeliruan dalam mengambil keputusan perlu diadakan rapat dengar 

pendapat dengan pembina, dan para suster sebagai pemilik dari RSU 

Suaka Insan Banjarmasin. Perlu juga mencari  informasi dari 

beberapa Rumah Sakit yang sudah bermitra dengan BPJS 

Kesehatan.  

Bahwa ada alasan mengapa RSU Suaka Insan Banjamasin 

belum bermitra dengan BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut: 

(a) Sejak dimulainya program BPJS Kesehatan sampai tahun 2017 

RSU Suaka Insan belum terakreditasi. Oleh karena itu RSU 

Suaka Insan Banjarmasin belum bisa bermitra dengan BPJS 

Kesehatan; 

(b) Tahun 2018 ini RSU Suaka Insan Banjarmasin sudah 

terakreditasi, dan sedang mempersiapkan tenaga untuk 

pelayanan pasien BPJS Kesehatan; 

(c) Banyaknya permasalahan klaim dari Rumah Sakit yang belum 

dibayar oleh BPJS Kesehatan, akhirnya mengurungkan niat RSU 

Suaka Insan Banjarmasin untuk bermitra dengan BPJS 

Kesehatan. 

2) Direktur RSU Suaka Insan Banjarmasin bapak ADJ: RSU Suaka 

Insan Banjarmasin sejak awal berdirinya memang berorientasi pada 

misi kemanusiaan, khususnya bagi mereka yang lemah dan 
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terabaikan. RSU Suaka Insan Banjamasin hadir untuk menjawab 

kebutuhan gereja dan masyarakat yang kesulitan mendapatkan 

pelayanan kesehatan.  

Sesuai dengan visi, misi dan motto yang tertuang dalam 

hospital by law, bahwa visinya adalah  terselenggaranya pelayanan 

kesehatan yang bermutu dan menyeluruh dengan semangat kasih. 

Misi meneruskan karya penyelamatan dan kasih Allah dalam 

kesehatan dengan menyelenggarakan pelayanan yang bermutu. 

Motto: In Omnibus Caritas  (Segalanya dalam kasih)  

 Sebagai bentuk kepedulian dan ungkapan kasih yang 

mendasari segala perbuatan, RSU Suaka Insan Banjarmasin 

menyediakan sarana pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkan 

khususnya yang paling diabaikan, berupa kamar/ruang perawatan 

Kelas III khusus bagi masyarakat yang tidak mampu atau  miskin. 

Kepada pasien yang dirawat di ruang atau kamar perawatan kelas III 

mendapatkan discount charity untuk kamar perawatan sebesar 50%-

100%.  

 Kebijakan discount charity sebesar 50%-100% tidak dibuat 

dalam bentuk regulasi berupa Surat Keputusan (SK) Direktur 

Rumah Sakit akan tetapi pelaksanaannya dan prosedurnya 

bagaimana termasuk standar yang dipakai dalam hal siapa saj ayng 

boleh menrima discount charityyang mengatur adalah bagian 

keuangan. Sebagai direktur hanya mengetahui saja. Bagian 
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keuangan yang akan menentukan besarnya discount charity bagi 

pasien, bisa saja  yang menerima discount charity tidak saja pasien 

miskin akan pasien yang mampupun bisa mendapatkan discount 

charity bila pada saat itu memang membuthkan bantuan. Besaran 

discount charity yang diberikan oleh RSU Suaka Insan Banjarmasin 

dibukukan guna  sebagai arsip.  

 Jumlah tempat tidur untuk perawatan kelas III sebanyak 32 

tempat tidur. Besaran tarif perawatan kelas III  Rp. 90.000-

210.000/hari dengan fasilitas satu kamar untuk empat-enam orang 

pasien dengan dipan untuk penunggu, fan, KM/WC. 

 Sebagai bentuk kepedulian terhadap yang paling diabaikan, 

bagian tata usaha (pengurus keuangan) mengajak para dokter yang 

bekerja atau yang praktek di RSU Suaka Insan Banjarmasin untuk 

memberikan discount charity juga bagi pasien  tidak mampu. 

Besaran jumlahnya tergantung dari kebijakan bagian keuangan. 

 RSU Suaka Insan Banjarmasin juga ikut ambil bagian dalam 

kegiatan sosial, misalnya dengan melaksanakan pelayanan 

kesehatan atau pengobatan gratis,sosialisasi pola hidup sehat, dan 

sosialisasi tentang pencegahan TBC dan Malaria di daerah 

pedalaman Kalimantan Selatan. Kegiatan pengobatan gratis tahun 

2017 dilaksanakan di Desa Tamiang, Pukung dan Cegal Kecamatan 

Kelumpang Barat, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan 

Selatan. Tahun 2018 dalam rangka peringatan hari ulang tahun 
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berdirinya RSU Suaka Insan Banjarmasin tanggal 24 Februari, 

diadakan bakti sosial dengan melaksanakan pengobatan gratis dan 

sembako murah pada tanggal 20 Februari 2018, di Desa Bati-Bati 

Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

 Terlibat dalam kegiatan gereja (keuskupan/paroki) dalam 

rangka aksi natal atau paskah, menyediakan ambulans pada 

perayaan hari besar keagamaan (Natal dan Paskah),ambil bagian 

juga dalam kegiatan pengobatan gratis yang diadakan oleh paroki. 

 Saat ini RSU Suaka Insan Banjarmasin mengalami 

penurunan jumlah pasien, karena RSU Suaka Insan Banjarmasin 

belum bermitra dengan BPJS Kesehatan. Dulu sebelum adanya 

program BPJS Kesehatan, banyak pasien yang di rawat di RSU 

Suaka Insan Banjarmasin. Sekarang ini banyak tempat tidur yang 

kosong. 

 Rencana kebermitraan dengan BPJS Kesehatan memang 

sudah pernah dibicarakan dengan pembina yayasan, ketua yayasan 

dalam rapat.Bahwa pihak yayasan menyerahkan kepada Direktur 

perihal kebermitraan dengan BPJS Kesehatan.Direktur RSU Suaka 

Insan Banjarmasin juga sudah mempersiapkan beberapa hal terkait 

persyaratan bila bermitra dengan BPJS Kesehatan. Setelah Rumah 

Sakit menyelesaikan akreditasi, rencanya akan menindaklanjuti 

rencana untuk bermitra dengan  BPJS Kesehatan.  
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 Berdasarkan informasi atau juga survei yang dilakukan 

terkait beberapa Rumah Sakit Pemerintah di wilayah Kalimantan 

Selatan yang sejak awal ikut program BPJS Kesehatan, mereka 

mengalami kerugian sebagai akibat klaim dari Rumah Sakit yang 

belum dibayarakan oleh BPJS Kesehatan.  

 Hal ini tentunya menjadi dilema bagi Rumah Sakit swasta 

bila dibandingkan dengan Rumah Sakit milik pemerintah.  Sebab 

Rumah Sakit pemerintah walaupun klaim BPJS Kesehatan belum 

dibayarkan tetap masih bisa beroperasi karena ada bantuan atau 

suntikan dana dari pemerintah. Sedangkan Rumah Sakit swasta dana 

untuk operasional berasal dari usaha sendiri. Bila terjadi tunggakan 

seperti yang terjadi pada beberapa Rumah Sakit pemerintah, bagi 

Rumah Sakit swasta bisa bangrut alias gulung tikar. 

 Akhirnya timbul juga keragu-raguan dari para pembina 

yayasan,  para organ yayasan dan juga para pelaksana di RSU Suaka 

Insan Banjarmasin dalam mengambil keputusan. Disepakati bahwa 

RSU Suaka Insan Banjarmasin tidak bermitra dengan BPJS 

Kesehatan. 

 RSU Suaka Insan Banjarmasin tetap bertahan walaupun 

terjadi penurunan pasien.Jumlah pasien boleh turun tetapi semangat 

untuk melayani dengan tulus, tanpa membeda bedakan, dan terus 

meningkatkan mutu pelayanan itu jauh lebih penting. 
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3) Administrator RSU Suaka Insan Banjarmasin Ibu AM: untuk fungsi 

sosial Rumah Sakit sebenarnya sudah dilaksanakan jauh sebelum 

adanya peraturan perundang-undangan ditetapkan. RSU Suaka 

Insan Banjarmasin sesuai dengan visi, misi dan mottonya bahwa 

RSU Suaka Insan melaksanakan pelayanan kesehatan berdasarkan 

kasih. Kasih diwujudnyatakan dalam karya pelayanan bagi yang 

membutuhkan. Sebagaimana mottonya: ”In Omnibus Caritas” yang 

menjadi penggerak dalam seluruh karya pelayanan kesehatan. Hal 

ini juga sesuai dengan semangat awal berdirinya kongregasi SPC 

yang mana dalam karyanya yakni merawat orang sakit dan mendidik 

para gadis muda. Karya kongregasi di bidang kesehatan yakni 

mendirikan poliklinik dan Rumah Sakit. Sedangkan di bidng 

pendidikan kongregasi mendirikan sekolah dari play group sampai 

perguruan tinggi.  

Keberpihakan terhadap kaum miskin atau yang paling diabaikan 

khususnya dalam pelayanan kesehatan, kongregasi dalam hal ini 

Rumah Sakit sebagai perpanjangan tangan dalam karya pelayanan, 

yang diterapkan oleh Rumah Sakit yaitu pemberian pelayanan bagi 

pasien tidak mampu dengan menyediakan sarana pelayanan 

perawatan Kelas III. Kepada pasien yang dirawat di ruang atau 

kamar perawatan kelas III tidak hanya mendapatkan discount 

charity ataupotongan biaya kamar sebesar 50%-100% melainkan 

juga mendapatkan discount charity sebesar 25%-50% untuk 
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pemeriksaan laboratorium. Selain itu atas informasi dari beberapa 

pihak, misalnya informasi dari  pastor atau pendeta mengenai 

keadaan ekonomi dari pasien (kebetulan umatnya) bisa 

mendapatkan free atas jasa dokter.  

  Discount charity yang diberikan oleh RSU Suaka Insan 

Banjarmasin kepada pasien miskin dari tahun 2015-2018 sebagai 

berikut:  Tahun 2015 periode Januari-Desember  sebanyak 37 pasien 

dari 10.236 pasien yang mendapatkan discount charitysebesar Rp. 

115.450.048.00 dari pemasukan Rp. 11.703.795.000. Tahun 2016 

periode Januari-Desember  sebanyak 36 pasien dari 9.111 pasien 

mendapatkan discount charity sebesar Rp. 35.360.994.00 dari 

pemasukan Rp. 10.577.356.500. Tahun 2017 periode Januari-

Desember 2017 sebanyak 28 pasien dari 7.519 pasien mendapatkan 

discount charity sebesar Rp. 31.457.751.00 dari pemasukan 

8.751.628.750. Tahun 2018 periode Januari-Juni  sebanyak 37 

pasien dari 3.419 pasien mendapatkan discount charity sebesar Rp. 

82.390.809.00 dari pemasukan Rp. 3.956.678.541.  

 Terkait dengan finansial, Rumah Sakit menerapkan 

kebijakan adanya subsidi silang dengan tujuan memberikan bantuan 

bagi yang tidak mampu melalui discount charity.Subsidi silang 

diterapkan dalam hal biaya/tarif kamar perawatan. Misalnya 

biaya/tarif kamar perawatan di super vip sebesar Rp. 1.200.000/hari. 

Vip sebesar Rp. 480.000-650.000/hari. Kelas I sebesar  Rp. 370.00- 
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450.000/hari.  Kelas II sebesar Rp. 210.000-275.000/hari dan kelas 

III  sebesar Rp. 90.000-210.000/hari. Kebijakan tentang adanya 

subsidi silang cukup membantu dalam hal finansial Rumah sakit. 

 Sejak   adanya kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan 

masyarakat di bidang kesehatan melalui program BPJS kesehatan, 

RSU Suaka Insan Banjarmasin mulai mengalami penurunan jumlah 

pasien. Sampai saat ini RSU Suaka Insan Banjarmasin belum 

bermitra dengan BPJS di sebabkan karena adanya ketakutan dan 

keragu-raguan kalau-kalau Rumah Sakit akan mengalami kerugian. 

Beberapa dari direktur Rumah Sakit di Wilayah Kalimantan Selatan 

dimintai masukan terkait dengan untung ruginya bila Rumah Sakit 

swasta bermitra dengan BPJS Kesehatan. Bagi Rumah Sakit swasta 

perlu ditinjau kembali terkait dengan ketersedianya modal bila 

terjadi keterlambatan pihak BPJS Kesehatan membayar biaya 

pengobatan kepada Rumah Sakit, hal ini perlu dilakukan, mengingat 

bahwa mereka mengalami kerugian karena banyaknya tunggakan 

yang belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan yang pada akhirnya 

mereka harus menutupi seluruh biaya biaya pengobatan pasien BPJS 

Kesehatan. Atas dasar pertimbangan tersebut akhirnya RSU Suaka 

Insan Banjarmasin belum memutuskan untuk bermitra dengan BPJS 

Kesehatan. 

Penurunan jumlah pasien tentunya juga berpengaruh pada 

pemasukan(finansial)bagi Rumah Sakit.Bagaimana Rumah Sakit 
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dapat melaksanakan fungsinya kalau finansialnya tidak medukung. 

Akan tetapi tetap disyukuri bahwa RSU Suaka Insan Banjarmasin  

sampai saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 

melayani pasien  sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. 

Sekaligus juga tetap menyediakan sarana perawatan kelas III bagi 

pasien tidak mampu atau miskin dan memberikan discount charity 

sebesar 50%-100%. 

  Kebijakan mengenai fungsi sosial Rumah Sakit yang 

diperuntukan bagi masyarakat miskin tidak hanya masalah sarana 

atau fasilitas yang disiapkan.Akan tetapi juga masalah finansial yang 

juga perlu dikelolah dengan baik untuk keberlanjutan pelayanan 

kesehatan yang menyeluruh. 

Selain adanya penurunan jumlah pasien yang juga ikut 

berpengaruh pada keberlanjutan pelayanan kesehatan di RSU Suaka 

Insan Banjarmasin, ada juga kejadian dimana pasien atau keluarga 

pasien memberikan identitas palsu kepada bagian tata usaha. 

Misalnya pada saat pembayaran biaya pengobatan di bagian 

keuangan, kebetulan belum bisa melunasi biaya pengobatan, dan 

untuk menjaminnya mereka memberikan sertipikat tanah atau Bukti 

Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk dijadikan jaminan 

dan tentunya bersama kartu tanda penduduk (KTP) dari pasien atau 

keluarga pasien. Pada saat jatuh tempodari pihak RSU Suaka Insan 

Banjarmasin mendatangi tempat pasien atau keluarga pasien sesuai 
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dengan alamat yang tertera dalam KTP.Baru ketahuan bahwa orang 

yang dimaskud tidak dikenal dan tidak tinggal di tempat itu. Ada 

juga yang memberikan jaminan sertipikat tanah milik orang lain. Hal 

ini bukan karena faktor kemiskinan atau budaya setempat melainkan 

karena mentalitas dari yang bersangkutan, memang itu adalah tipe 

orang yang suka menipu.Akhirnya sasaran atau penerima manfaat 

layanan sosial tidak tepat atau salah sasaran dan pelayanan menjadi 

tidak optimal.Pasien/keluarga yang kabur  dari kewajibannya adalah 

pasien yang dirawat di vip, kelas I dan Kelas II. 

 Berdasarkan hasil inventarisasi jumlah piutang yang belum 

dibayar oleh pasien/keluarganya dan dimasukan sebagai discount 

charity dari tahun 2016-2017 sebagai berikut: periode Januari-

Desember 2016 berjumlah 19 pasien yang menghilang tanpa 

melunasi biaya perawatan atau pengobatan, bila dirupiahkan 

berjumlah Rp. 104.957.950.00 (Seratus empat juta sebilan ratus lima 

puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Periode Januari-

Desember 2017 berjumlah 23 pasien, berjumlah  Rp. 205.299.348.00 

(Dua ratus lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga 

ratus empat puluh delapan rupiah).  

 

b. Responden 
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Sebanyak 10 pasien  miskin yang memberikan pernyataannya 

terhadap pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit di RSU Suaka Insan 

Banjarmasin.Hasil wawancara dengan pasien sebagai berikut: 

1. Pasien atas nama Ibu E. Menurut dia bahwa sewaktu sakit dia 

dirawat di ruang perawatan kelas III atas permintaan sendiri. Saat itu 

dia tidak mengetahui sebelumnya bahwa RSU Suaka Insan biasa 

memberikan potongan biaya kamar. Selama dirawat di RSU Suaka 

Insan Banjarmasin, dia dikunjungi oleh suster dan menerima komuni 

kudus setiap hari. Pada saat membayar, pihak tata usaha 

menerangkan bahwa ada potongan biaya kamar selama dirawat dan 

pemeriksaan laboratoium juga diberikan keringan, dia hanya 

membayar 50% untuk pemeriksaan laboraorium, sedangkan untuk 

kamar perawatan tidak dikenai biaya. Kebetulan dia dirawat selama 

empat hari. Jadi dia hanya membayar biaya obat-obatan selama 

dirawat di RSU Suaka Insan Banjarmasin dan pemeriksaan 

laboratorium. 

2. Pasien atas nama Ibu S. Menurut daia bahwa sewaktu sakit dia 

dirawat di ruang perawatan kelas III, dan dirawat selamaempat hari. 

Masuk ke RSU Suaka Insan Banjarmasin atas saran dari tetangga 

yang pernah dirawat di RSU Suaka Insan Banjarmasin, katanya 

pelayanan di RSU Suaka Insan Banjarmasin cukup baik, selain itu 

diberikan potongan biaya. Asal pasien atau keluarga pasien datang 

ke bagian keuangan untuk meminta bantuan. Atas kebaikan suster di 
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bagian keuangan, dia mendapatkan free kamar dan dokter. Beliau 

hanya membayar pemeriksaan laboratorium separohnya. 

Tepanyatnya 25% saja yang dia bayar. 

3. Pasien atas nama Ibu A. Menurut dia bahwa sewaktu sakit dia 

dikunjungi oleh suster dan juga pak pendeta dari gerejanya. Dia 

memilih dirawat di ruang perawatan kelas III dengan pertimbangan 

biaya kamar lebih murah. Dia mendapatkan free untuk kamar 

perawatan dan 25% untuk biaya pemeriksaan laboratorium.  

4. Pasien atas nama bapak H. Dia berpendapat katanya kalau boleh 

memilih antara sehat dan sakit, sebaiknya jangan pernah sakit tetapi 

sehat terus. Sakit itu tidak nyaman dan buang-buang duit. Selama 

sakit tetapi alhamudilah bahwa dia sakitnya tidak lama-lama, 

sehingga hanya dua hari dirawat di RSU Suaka Insan Banjarmasin. 

Dia mengatakan bahwa ada suster sepuh yang datang mengujungi 

atau sekedar menyapa dan itu setiap sore pada jam 16.00 wib, suster 

itu masuk ke setiap kamar untuk mengunjungi pasien. Atas kebaikan 

suster,dia diberikan potongan biaya kamar dan pemeriksaan  

laboratorium sebesar 50%. Alhamdulillah susternya baik. 

5. Pasien atas nama Ibu W. Menurut dia bahwa selama di rawat di RSU 

Suaka Insan Banjarmasin, ada suster yang selalu setia mengunjungi 

dan memberikan komuni kudus. Senang dan terhibur karena 

dikunjungi dan didoakan. Tiga hari dia dirawat di RSU Suaka Insan 

Banjarmasin karena menderita penyakit tipes. Atas kebaikan suster 
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dia mendapatkan potongan biaya kamar dan pemeriksaan 

laboratorium sebesar 50%. Puji Tuhan atas kebaikan dan berkat-

Nya. Harapan dia bahwa RSU Suaka Insan terus berkembang 

sehingga banyak orang yang dirawat di RSU Suaka Insan 

Banjarmasin menjadi sehat walafiat. 

6. Pasien atas nama Ibu T. Menurut dia bahwa orang sakit akan tambah 

sakit kalau mengingat biaya Rumah Sakit yang katanya mahal. 

Padahal yang membuat mahal itu adalah obat-obatanya. Dua hari dia 

dirawat di RSU Suaka Insan Banjarmasin karena asam lambung. 

Atas kebaikan suster, Beliau mendapatkan free untuk kamar 

perawatan dan dokter, serta tambahan potongan 50% untuk 

pemeriksaan laboaratorium. 

7. Pasien atas nama bapak AM. Menurut dia bahwa susternya baik 

semua. Selama sakit dia dikunjungi dan diajak berdoa oleh suster, 

dia menerima komuni, pokoknya pelayanan di RSU Suaka Insan 

Banjarmasin baik sekali. Dia mendapatkan free untuk kamar 

perawatan, laboratorium dan juga free atas jasa dokter. Dia hanya 

membayar biaya obat-obatan selama dirawat di RSU Suaka Insan 

Banjarmasin kurang lebih empat hari karena penyakit diabetes. 

8. Pasien atas nama Ibu NL. Menurut dia bahwa RSU Suaka Insan 

Banjarmasin mempunyai perhatian terhadap orang yang tidak 

mampu, yakni dengan memberikan keringanan untuk biaya 

pengobatan. Pernah dirawat di RSU Suaka Insan Banjarmasin 
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karena penyakit tipes. Tiga hari dia dirawat dan dia mendapatkan 

keringanan biaya kamar dan pemeriksaan laboratorium sebesar 

50%.  

9. Pasien atas nama Ibu AN. Menurut dia bahwa selama sakti dan 

dirawat di RSU Suaka Insan Banjarmasin kurang lebih dua hari, dia 

merasakan betul perhatian dan dukungan dari para perawat dan juga 

suster yang datang mengunjungi dan mengajak berdoa. Selain itu dia 

bersyukur bahwa atas kebaikan suster, dia mendapatkan keringanan 

untuk biaya kamar sebesar 50% dan 25% untuk biaya pemeriksaan 

laboratorium. 

10. Pasien atas nama bapak PR. Menurut dia bahwa RSU Suaka Insan 

Banjarmasin tidak pernah membeda-bedakan dalam pelayanan 

mereka. Semua dilayani dengan baik. Bila memberikan bantuan 

RSU Suaka Insan Banjarmasin juga tidak membeda-bedakan dalam 

hal agama atau golongan tertentu. Asal jujur kepada bagian tata 

usaha, pasti akan dibantu dan diberikan keringanan. Tiga hari dia 

dirawat di RSU Suaka Insan Banjarmasin. Dia mendapatkan 

keringanan sebesar 50% untuk biaya kamar dan 25% untuk biaya 

pemeriksaan laboratorium. 

Berikut data para pasien miskin yang mendapatkan discount 

charity. Data diuraikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 2 

Pasien miskin penerima discount charity 
 

No  Nama 

(inisial) 

Usia P/L Agama Pekerjaan Discoun Charity 
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1 E 42 th P Katolik Ibu Rumah 

Tangga 

Free kamar kls III  

50% laboratoium 

2 S 46 th P Islam Ibu Rumah 

Tangga 

Free kamar kls III, 

free dokter dan 25% 

laboratoium 

3 A 51 th P Kristen Ibu Rumah 

Tangga 

Free kamar kls III,  

25% laboratorium 

4 H 33 th L Islam Karyawan 

swasta 

50% kamar kls III 

50% laboratorium 

5 W 48 P Katolik Ibu Rumah 

Tangga 

50% kamar kls III 

50% laboratoium 

6 T 42 P Katolik Ibu Rumah 

Tangga 

Free kamar kls III, 

free dokter dan 50% 

laboratoium 

7 AM 45 th L Katolik Sopir  Free kamar kls III, 

free dokter dan 

laboratoium 

8 NL 47 th P Kristen Ibu Rumah 

Tangga 

50% kamar kls III 

50% laboratoium 

9 AN 36 th P Kristen Ibu Rumah 

Tangga 

50% kamar kls III,  

25% laboratorium 

10 PR 30 L Islam Karyawan 

swasta 

50%kamar kls III,  

25% laboratoium 

                   Sumber: RSU Suaka Insan Banjarmasin, 2018 

 Dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Mereka menerima pelayanan kesehatan sebagai pasien tidak mampu 

atau miskin melalui pelayanan kesehatan yakni dirawat di ruang 

perawatan kelas III; 

b. Lima pasien mendapatkan free kamar perawatan dengan jumlah 

yang berbeda. Hal ini dikarenakan lamanya waktu atau masa 

perawatan di ruang perawatan kelas III antara pasien yang satu 

dengan pasien yang lainnya. Discount tambahan kepada mereka 

masing-masing, yakni dua pasien mendapatkan discount untuk 

laboratorium sebesar 25%,  dua pasien mendapatkan 50%, dan satu 

pasien mendapatkan free untuk pemeriksaan laboratorium dan jasa 

dokter.   
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c. Lima pasien mendapatkan discount charity sebesar 50% untuk ruang 

perawatan kelas III.Discount tambahan kepada masing-masing, 

yakni tiga pasien mendapatkan discount charity untuk laboratorium 

sebesar 50%, dua pasien mendapatkan discount charity sebesar 25% 

untuk pemeriksaan laboratorium  

d. Menerima pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, bahwa  RSU 

Suaka Insan Banjarmasin dalam pelayanannya mengutamakan 

nyawa manusianya yang perlu diselamatkan terlebih dahulu, baru 

kemudian setelah melakukan pertolongan kepada pasien, masalah 

administrasi termasuk juga biaya pengobatan atau perawatan akan 

dilakukan di bagian keuangan, setelah pasien menerima pengobatan 

atau perawatan. 

e. Menerima pelayanan ambulans gratis sebagai pasien tidak mampu 

atau miskin, bebas biaya pelayanan ambulans mulai saat menjemput 

pasien dari tempatnya semula sampai mengantar pasien tersebut bila 

meninggal dunia. Jadi keluarga dibebaskan dari beban biaya 

ambulans dari RSU Suaka Insan Banjarmasin. 

 Pasien merasa senang dan bersyukur mendapatkan potongan 

biaya dari RSU Suaka Insan Bajarmasin. Mereka merasa senang 

juga karena selain mendapatkan discount charity, bahwa selama 

dirawat di RSU Suaka Insan Banjarmasin, mereka dikunjungi oleh 

para suster melalui pelayanan pastoral care (kunjungan orang sakit). 

Melalui kunjungan pastoral caremereka merasa dan mengalami 
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ketenangan dan kedamaian. Bagi yang beragama katolik, mereka 

mengalami bahwa mereka dikunjungi oleh Tuhan sendiri melalui 

penerimaan komuni kudus, sehingga sakit yang diderita 

dipersatukan dengan pengurbanan Kristus sendiri di kayu salib. 

Mereka juga berharap RSU Suaka Insan Banjarmasin tetap berkarya 

dan meningkatkan pelayanannya supaya semakin banyak orang 

yang ditolong termasuk mereka yang miskin atau  kurang mampu 

dalam memenuhi kebutuhan akan kesehatan. 

 

B.  PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan Fungsi Sosial Di RSU Suaka Insan Banjamasin Dalam 

Menyediakan Sarana Pelayanan Bagi Masyarakat  Miskin  

Ketentuan dalam Pasal 9 PMK Nomor 4 Tahun 2018 menyebutkan 

bahwa: 

“Kewajiban Rumah Sakit menyediakan sarana dan pelayanan bagi 

masyarakat tidak mampu atau miskin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan tempat 

tidur perawatan Kelas III untuk masyarakat tidak mampu atau 

miskin, dan/atau untuk peserta jaminan sosial kesehatan.” 

 

Lebih lanjut dalam Pasal 10 PMK Nomor 4 Tahun 2018 menyebutkan 

bahwa: 

“Kewajiban Rumah Sakit dalam melaksanakan fungsi sosial 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dilaksanakan 

melalui pemberian pelayanan kesehatan Pasien tidak mampu atau 

miskin, pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka, 

penyediaan ambulans gratis, pelayanan korban Bencana dan 

kejadian luar biasa, bakti sosial bagi misi kemanusiaan, dan/atau 

melakukan promososi kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan 

edukasi.” 
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Berdasarkan uraian dari Pasal 9 dan Pasal 10 di atas,  bahwa RSU 

Suaka Insan Banjarmasin selama ini telah melaksanakan fungsi sosialnya  

melalui kegiatan nyata dengan menyediakan sarana pelayanan bagi 

masyarakat miskin melalui penyediaan sarana perawatan kelas III bagi 

pasien tidak mampu, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ini berlaku 

untuk semua pasien baik yang akan dirawat di kamar super vip amapun 

diruang perawatan kelas III. Ada dua ambulans yang sewaktu-waktu dapat 

digunakan dan free untuk pemakaian ambulans bagi pasien yang miskin, 

ikut dalam kegiatan pelayanan korban bencana alam, mengadakan kegiatan 

bakti sosial melalui pengobatan gratis, juga melakukan promosi kesehatan 

yang diadakan bersamaan dengan kegiatan bakti sosial di daerah 

pedalaman.  

Kegiatan karitatif dalam lingkungan Rumah Sakit melalui 

pemberian bantuan dengan menerapkan discount charity bagi masyarakat 

yang kurang mampu. Kepada pasien yang dirawat di kelas III mendapatkan 

discount charity sebesar 50%-100%. Tambahan discount charity untuk 

pemeriksaan laboratorium sebesar 25%-50%.  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan 

narasumber, yakni Ketua Yayasan Suaka Insan kesehatan, Direktur dan 

Administrator RSU Suaka Insan Banjarmasin diperoleh data sebagai berikut 

bahwa dalam Anggaran Dasar (ADR) pendirian Yayasan Suaka Insan 

Kesehatan di bidang sosial yakni mendirikan dan menyelenggarakan karya 

kesehatan yang profesional, holistik, hospitality untuk semua lapisan 
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masyarakat. RSU Suaka Insan Banjarmasin dalam pelayanannya mencakup 

semua lapisan masyarakat, oleh karena itu bahwa bantuan kemanusiaan atau 

charity juga diberikan oleh RSU Suaka Insan Banjarmasin  kepada 

masyarakat yang mampu, yang pada saat itu memang membutuhkan 

bantuan atau memang berhak untuk mendapatkan discount charity. Namun 

bantuan charity diberikan terutama kepada masyarakat yang miskin melalui 

pelayanan kesehatan bagi orang miskin, antara lain: pengobatan dan 

perawatan, perbaikan gizi, pembinaan kesehatan masyarakat,dan upaya 

penanggulangan TBC dan Malaria.Bidang kemanusiaan memberikan 

bantuan kesehatan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan 

kesehatan kepada kaum tunawisma dan mereka yang miskin.  

Keberpihakan terhadap kaum miskin semakin nampak dalam visi 

dan misi RSU Suaka Insan Banjarmasin yang dalam pelayanannya 

digerakkan oleh semangat yakni ”in omnibus caritas” (segalanya dalam 

kasih) dan kasih itu harus diwujudnyatakan dalam perbuatan dengan 

merawat orang sakit terutama kepada yang paling diabaikan.   

Fungsi sosial Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 

Pasal 10 PMK Nomor 4 Tahun 2018 oleh RSU Suaka Insan Banjarmasin 

dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:  

a. Pemberian pelayanan kesehatan pasien tidak mampu atau miskin 

Pemberian pelayanan pasien tidak mampu atau miskin di RSU 

Suaka Insan Banjarmasin dilakukan dalam lingkungan Rumah 

Sakit.Pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat karitatif dan dalam 
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pemberian pelayanan tidak ada perbedaan perlakuan. Semua pasien 

diperlakukan sama antara pasien yang dirawat di ruang kelas II sampai 

vip dengan pasien yang dirawat di ruang kelas III. Perbedaan yang dapat 

dilihat secara fisik hanyalah fasilitas dalam ruang perawatan saja. 

Misalnya di ruang kelas II sampai super vip ada AC, TV, kulkas, ruang 

tamu, dapur, extra bed, dan sebagainya. Berbeda dengan fasilitas yang 

ada di ruang perawatan kelas III.Hal ini dikarena adanya perbedan tarif 

dari masing-masing ruang perawatan tersebut. 

Pemberian pelayanan bagi pasien tidak mampu dengan 

menyediakan fasilitas pelayanan perawatan Kelas III. Terkait dengan 

finansial,  Rumah Sakit menerapkan kebijakan adanya subsidi silang 

dengan tujuan memberikan bantuan bagi yang tidak mampu melalui 

discount charity.Subsidi silang diterapkan dalam hal biaya/tarif kamar 

perawatan. Misalnya biaya/tarif kamar perawatan di super vip sebesar 

Rp. 1.200.000/hari. Vip sebesar Rp. 480.000-650.000/hari. Kelas I 

sebesar  Rp. 370.00-450.000/hari.  Kelas II sebesar Rp. 210.000-

275.000/hari dan kelas III  sebesar Rp. 90.000-210.000/hari. Kebijakan 

tentang adanya subsidi silang cukup membantu dalam hal finansial 

Rumah sakit. 

Jumlah tempat tidur untuk perawatan kelas III sebanyak 32 

tempat tidur. Besaran tarif perawatan kelas III  Rp. 90.000-210.000/hari 

dengan fasilitas satu kamar untuk empat sampai enam orang pasien 

dengan dipan untuk penunggu, fan, KM/WC. Pasien yang dirawat di 



86 
 

perawatan Kelas III mendapatkan discount charity sejumlah 

minimal50%-100% bagi yang  tidak mampu. Selain pemberian 

discountcharity untuk kamar perawatan, juga dibebaskan dari 

pemeriksaan laboratorium sebesar 25%-50%.  

Sebagai bentuk kepedulian terhadap yang paling diabaikan, 

bagian tata usaha (pengurus keuangan) mengajak para dokter yang 

bekerja atau praktek di RSU Suaka Insan untuk memberikan discount 

charity juga bagi pasien  tidak mampu. Besaran jumlahnya tergantung 

dari kebijakan yang diambil oleh bagian keuangan melalui kesepakatan 

dengan dokter. 

Berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2015-2018data jumlah 

pasien, jumlah penerimaan dan discount charity yang diberikan kepada 

pasien miskin sebagai berikut: 

i.Jumlah keseluruhan pasien tahun 2015 berjumlah 10.236 pasien 

termasuk 37 pasien miskin. Jumlah penerimaan Rp. 

11.703.795.000.00 (Sebelas miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus 

Sembilan puluh lima ribu rupiah). Discount bagi pasien miskin 

berjumlah Rp. 115.450.048 (Seratus lima belas juta empat ratus lima 

puluh ribu empat puluh delapan rupiah); 

ii.Jumlah keseluruhan pasien tahun 2016 berjumlah 9.111 pasien termasuk 

36 pasien miskin. Jumlah penerimaan Rp. 10.577.356.500.00 

(Sepuluh miliar limaratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh 

enam ribu lima ribu rupiah). Discount bagi pasien miskin berjumlah 
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Rp.35.360.994.00 (Tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu 

Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah); 

iii.Jumlah keseluruhan pasien tahun 2017 berjumlah 7.519 pasien termasuk 

28 pasien miskin. Jumlah penerimaan Rp. 8.751.628.750.00 

(Delapan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus dua 

puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Discount bagi 

pasien miskin berjumlah Rp.31.777.100.00 (Tiga puluh satu juta 

tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah); 

iv.Jumlah keseluruhan pasien tahun 2018 Januari-Juni berjumlah 3.419 

pasien termasuk 37 pasien miskin. Jumlah pemasukan Rp. 

3.956.678.541.00 (Tiga miliar sembilan ratuslima puluh enam juta 

enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu 

rupiah). Discount bagi pasien miskin berjumlah 

Rp.82.390.809.00(Delapan puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh 

ribu delapan ratus Sembilan rupiah). 

Total pemberian discount charitykepada 138 pasien dari 30.285 

pasien dalam tiga tahun terakhir terhitung dari tahun 2015-Januari-Juni 

2018 berjumlah Rp. 264.978.351.00 (Duaratus enam puluh empat juta 

sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh satu 

rupiah) dari jumlah penerimaan berjumlah Rp. 34.989.458.791.00 (Tiga 

puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat 

ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah). 

Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 3 

Jumlah pasien tahun 2015-2018 
 

Bln Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

 Jml Jml Jml Jml 

Jan     958 1.106    694    579 

Feb     944    940    688    496 

Marer     960    888    676    543 

April     864    767    612    545 

Mei     880    723    644    767 

Juni     759    664    567    489 

Juli      751    673    609  

Agust      802    690    606  

Sept      866    626    584  

Okt      863    676    614  

Nov      796    690    617  

Des      796    646    606  

Total 10.236 9.111 7.519 3.419 

    Sumber: RSU Suaka Insan Banjarmasin, 2018 

 

Tabel 4 

Jumlah penerimaan tahun 2015-2018 
 

Bln Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

 Jml Jml Jml Jml 

Jan   1.046.555.000   1.162.327.500    734.220.000    749.372.500 

Feb   1.020.085.000   1.142.697.000    774.580.000    603.912.500 

Maret   1.116.801.000   1.104.662.000    809.910.000    657.832.500 

April   1.055.030.000      979.345.000    639.972.500    688.194.791 

Mei   1.074.330.000      800.480.000    654.940.000    670.442.500 

Jun      908.795.000      732.965.000    543.320.000    586.923.750 

Jul      829.695.000      747.467.500    793.607.500  

Agust      924.921.500      814.350.000    804.491.250  

Sept      874.810.000      761.832.500    697.195.000  

Okt      984.705.000      813.320.000    765.740.000  

Nov      928.787.500      779.135.000    773.002.500  

Des      939.280.000      738.775.000    761.650.000  

Total  11.703.795.000 10.577.356.500 8.751.628.750 3.956.678.541 

 Sumber: RSU Suaka Insan Banjarmasin, 2018 

 

 Table 5 

Jumlah pasien miskin dan discount charity tahun 2015-2018 
 

Bln Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

 Pasien/discount Pasien/discount  Pasien/discount Pasien/discount 

Jan 7 7.394.052 - - - - 13 40.963.279 

Feb 12 39.423.549 1    444.000 2 2.336.692 7   9.008.800 

Mart 11 41.691.852  -   - 2 1.635.100   1    900.000 

April - - 3    4.981.410   6 6.725.850   1   2.200.000 

Mei 3   12.472.420 6 4.197.265 3 2.979.840 12 25.935.241 

Juni  -     - 7   3.579.238   2 1.473.000 3 4.283.489 

Juli  - 3 4.719.690   3 1.425.500   
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Agst  -    - 3 1.515.650   1 281.600   

Sept 4 14.468.175 3 2.445.775   - -   

Okt   -   - 2 1.344.959 2 1.120.000   

Nov - - - -   3 7.539.518   

Des   -     - 8 12.133.007   4 6.260.000   

Jml 37 115.450.048 36 35.360.994 28 31.777.100 37 82.390.809 

 Sumber: RSU Suaka Insan Banjarmasin, 2018 

 

b. Pelayanan gawat darurat tanpa uang muka 

Hal ini sejak awal berdirinya RSU Suaka Insan Banjarmasin, 

bahwa yang diutamakan adalah keselamatan pasien, masalah 

administrasi dan pembayarannya itu urusan kemudian.Pasien yang 

datang di Unit Gawat Darurat langsung dilayani sesuai dengan standar 

pelayanan operasional di unit gawat darurat tanpa meminta pembayaran 

dimuka.Pelayanan gawat darurat tanpa uang muka diberlakukan untuk 

semua pasien yang dirawat di RSU Suaka Insan Banjarmasin, baik yang 

akan dirawat di kamar super vip maupun di ruang perawatan kelas III.  

c. Penyediaan ambulans gratis 

Pembebasan biaya pemakaian ambulans bagi pasien tidak 

mampu hanya pada saat menjemput pasien dari tempat pasien 

tinggal.Biaya pemakaian ambulans dikenakan kepada pasien/keluarga 

yang atas permintaannya untuk mengantar pasien ke tempat tinggal 

pasien. RSU Suaka Insan memiliki dua buah ambulans yang dipakai 

untuk membantu proses pelayanan kesehatan  yang terjangkau dan 

bermutu. 

d. Pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa 

Jauh sebelum adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 

Tahun 2018  tentang kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 
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bahwa RSU Suaka Insan Banjarmasin pernah terlibat yakni mengirim 

bantuan tenaga perawat dan apoteker pada waktu gempah bumi dan 

sunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Memberikan bantuan 

finansial dan obat-obatan dalam peristiwa gempah bumi tahun 2006 dan 

merapi  tahun 2010 di daerah Yogyakarta. 

e. Bakti sosial bagi misi kemanusiaan 

Sebagai abdi orang miskin di seluruh dunia, Kongregasi 

menjawab dengan setia panggilan Gereja untuk mengabdi kebutuhan 

umat manusia, dengan cinta kasih yang khusus terhadap yang paling 

diabaikan. Hal ini dilakukan dengan cara terlibat dalam kegiatan misi 

kemanusiaan  dengan memberikan bantuan pengobatan kepada 

masyarakat yang kurang mampu, yakni melalui pemberian  pelayanan 

kesehatan di daerah-daerah pedalaman, yang sulit dijangkau oleh 

masyarakat karena keterbatasan ekonomi, dan akses jalan yang kurang 

mendukung.Kegiatan bakti sosial dilakukan melalui pelayanan 

pengobatan gratis, penyuluhan pola hidup/lingkungan hidup yang sehat 

dan promosi kesehatan. Pada tahun 2017 bertepatan dengan peringatan 

50 tahun  misi Kongregasi Suster-Suster Santo Paulus dari Chartres 

(SPC) di Indonesia, diadakan pengobatan gratis dan sosialisasi pola 

hidup sehat, dan sosialisasi tentang pencegahan TBC dan Malaria di 

daerah pedalaman Kalimantan Selatan.  

Kegiatan bakti sosial diadakan di Desa Tamiang, Pukung dan 

Cegal Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kota Baru, Provinsi 
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Kalimantan Selatan. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun 

berdirinya RSU Suaka Insan Banjarmasin tanggal 24 Februari 2018, 

diadakan bakti sosial dengan melaksanakan pengobatan gratis dan 

sembako murah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2018, di 

Desa Bati-Bati Kecamatan Pelihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

f. Melakukan promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi dan 

edukasi.  

Promosi kesehatan perlu dilakukan guna mencapai derajat 

kesehatan masyarakat pada umumnya dan masyarakat kurang mampu 

pada khususnya. Rumah Sakit sebagai unit pelaksana teknis, maka RSU 

Suaka Insan Banjarmasin berupaya untuk meningkatkan kemampuan 

pasien, klien, dan masyarakat pada umumnya, agar pasien dapat mandiri 

dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya, masyarakat dapat 

mandiri dalam meningkatkan kesehatan dan pencegahan masalah 

kesehatan, melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama mereka, 

sesuai sosial budaya mereka, serta didukung kebijakan publik yang 

berwawasan kesehatan.  

Promosi kesehatan dilakukan bersamaan dengan kegiatan bakti 

sosial, supaya lebih efektif dalam menjangkau jumlah masyarakat yang 

akan diberikan pelayanan pengobatan, penyuluhan dan promosi 

kesehatan. Dengan demikian semakin banyak masyarakat yang tahu dan 

mau melaksanakan pola hidup yang sehat. Selain itu bila mereka sakit 
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dan membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka akan datang ke RSU 

Suaka Insan Banjarmasin walaupun jauhnya jarak yang harus mereka 

tempuh. Sebab mereka sudah mengetahui akan mutu pelayanan 

kesehatan di RSU Suaka Insan Banjarmasin. 

2. Kendala-kendalapelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam 

menyediakan sarana pelayanan bagi masyarakat miskin  

Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber bahwa  ada 

kendala dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 PMK Nomor 4 

Tahun 2018 tentang kewajiban Rumah Sakit dan kewajiban pasiendalam 

menyediakan sarana pelayanan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu, 

sebagai berikut: 

a. Penyediaan kamar perawatan kelas III 

Karena keterbatasan ruangan RSU Suaka Insan Banjarmasin hanya 

mampu menyediakan kamar perawatan kelas III sebanyak 32 tempat 

tidur bagi masyarakat miskin dari 167 tempat tidur yang tersedia di RSU 

Suaka Insan Banjarmasin. Fasilitas yang tersedia di ruang perawatan 

kelas III, yaitu  satu kamar untuk empat-enam tempat tidur, dipan untuk 

penunggu, fan, KM/WC; 

b. Pemberian pelayanan kesehatan pasien tidak mampu atau miskin 

RSU Suaka Insan Banjarmasin dalam pelayanan kesehatan bagi pasien 

tidak mampu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit. 

Artinya Rumah Sakit mempertimbangkan masalah finansial yang 

tersedia karena pada kenyataannya RSU Suaka Insan Banjarmasin 
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belum  bermitra dengan BPJS Kesehatan. RSU Suaka Insan 

Banjarmasin hanya mampu memberikan discount charity bagi pasien 

yang tidak mampu sebesar 50%-100% untuk biaya kamar perawatan  

dan 25%-50% untuk pemeriksaan laboratorium saja. 

Maksud hati adalah memang menolong masyarakat yang tidak 

mampu.tetapi dalam prakteknya bahwa kebaikan tersebut dimanfaatkan 

oleh mereka yang kurang bertanggungjawab. Kadang terjadi bahwa 

pasien kabur tanpa membayar atau melunasi biaya pengobatan atau 

perawatan. Kalaupun pasiennnya berjanji untuk membayar akan tetapi 

kenyatanya selalu menghilang atau tidak pernah datang lagi. Sehingga 

pada saat jatuh tempo pihak RSU Suaka Insan Banjarmasin melakukan 

penagihan ke tempat pasien akan tetapi kenyatannya bahwa pasien yang 

dimaksud tidak dikenal dan tidak tinggal di tempat tersebut, karena 

pasien memberikan identitas palsu. 

c. Penyediaan ambulans gratis 

RSU Suaka Insan Banjarmasin hanya memiliki dua ambulans dalam 

membantu proses pelayanan kesehatan. Kadang terjadi benturan 

kepentingan, karena banyaknya permintaan penjembutan pasien yang 

terjadi sewaktu-waktu, maka diputuskan pasien dengan resiko kematian 

yang lebih tinggi akan dijemput terlebih dahulu ketimbang pasien yang 

tingkat resiko kematian lebih rendah. Setiap keputusan pasti ada pihak 

yang diabaikan untuk sementara waktu, karena memang kendala dalam 
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ketersediaan ambulans yang tidak mencukupi.Akhirnya pasien merasa 

ditolak atau tidak dilayani dengan baik. 

d. Pelayanan kesehatan saat bencana alam 

Sebelum adanya program BPJS Kesehatan, RSU Suaka Insan 

Banjarmasin dalam hal jumlah pasien yang datang berobat mencukupi, 

kadang kamar perawatan penuh. Dengan demikian pemasukan untuk 

Rumah Sakit juga bertambah.RSU Suaka Insan Banjarmasin bisa 

memberikan pelayanan kesehatan untuk korban bencana alam dengan 

mengirimkan tenaga perawat dan apoteker saat gempah bumi dan 

sunami di Aceh tahun 2004.Pelayanaan kesehatan untuk korban gempah 

bumi tahun 2006 dan merapi tahun 2010 di Yogyakarta.Akan tetapi saat 

ini dengan adanya penurunan jumlah pasien, RSU Suaka Insan tidak 

terlibat dalam pelayanan korban bencana alam seperti yang terjadi tahun 

2018 di Lombok, Donggala dan Palu. 

e. Bakti sosial dan promosi kesehatan 

RSU Suaka Insan Banjamasin hanya mengadakan bakti sosial melalui 

kegiatan pengobatan gratis dan sembako murah pada saat-saat tertentu 

saja. Mengingat sudah ada program BPJS Kesehatan, jadi masyarakat 

sudah terbantu dengan adanya program BPJS Kesehatan. RSU Suaka 

Insan Banjarmasin mengadakan bakti sosial hanya di daerah-daerah 

terpencil saja dan bekerjasama juga dengan paroki.Dalam kegiatan bakti 

sosial juga dilakukan promosi kesehatan supaya masyarakatnya tahu 

dan mengerti bagaimana berperilaku hidup sehat. Oleh karena dengan 
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adanya program BPJS Kesehatan bagi masyarakat juga berpengaruh 

pada berkurangnya kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh Rumah 

Sakit. 

Pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit di  RSU Suaka Insan 

Banjarmasin, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 4 Tahun 2018 

khususnya Pasal 9 dan Pasal 10, bahwa  secara formalsudah 

dilaksanakan.RSU Suaka Insan Banjarmasin memberikan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui penyediaan ruang 

perawatan Kelas III.Fasilitas kamar perawatan yang tersedia sebanyak 167 

tempat tidur, dari 167 tempat tidur 32 tempat tidur disiapkan untuk 

perawatan kelas III. Memberikan discount charity sebesar 50%-100% untuk 

kamar perawatan kelas III. Tambahan discount charity untuk pemeriksaan 

laboratorium sebesar 25%-50%. 

Total penerima discount charity atau bantuan sosial sebanyak 138 

pasien terhitung dari tahun 2015-tahun 2018. Bila dirupiahkan berjumlah 

Rp. 264.978.351.00 (Dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh 

puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dari jumlah penerimaan 

berjumlah Rp. 34.989.458.791.00 (Tiga puluh empat miliar sembilan ratus 

delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus 

sembilan puluh satu rupiah). Bakti sosial melalui pengobatan gratis dan 

promosi kesehatan di desa Tamiang, Pukung, dan Cegal, Kecamatan 

Kelumpang Barat, Kabupaten Kota Baru. Pengobatan gratis dan sembako 

murah dilaksanakan di Desa Bati-Bati Kecamatan Pelaihari, Kabupaten 
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Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Memberikan bantuan pada 

korban bencana alam pada waktu gempah bumi dan sunami yang terjadi di 

Aceh pada tahun 2004.Memberikan bantuan obat-obatan dalam peristiwa 

gempah bumi tahun 2006 dan merapi  tahun 2010 di daerah Yogyakarta. 

Pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit akan menjadi lebih baik dan 

lebih bermanfaat bila dilakukan secara profesional. Artinya Rumah Sakit 

menetapkan kebijakan pelayanan kesehatan pada umunya dan bagi 

masyarakat miskin khusunya dalam sebuah peraturan atau surat keputusan 

(SK). Dalam peraturan atau SK tersebut perlu dibuat standarisasi terkait 

pemberian discount charity atau bantuan sosial bagi yang membutuhkan. 

Sehinga sasaran pemberian pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh 

masyarakat miskin yang memang membutuhkan.  Rumah Sakit perlu 

mengadakan perubahan sistem pemberian discount charity guna 

menghindari praktek “asal saya suka” dengan menetapkan kebijakan dalam 

peraturan atau SK bahwa ada jaminan pasien yang dirawat akan 

mendapatkan discount charity, berapa jumlahnya tergantung dari 

kemampuan Rumah Sakit berdasarkan standarisasi yang telah dibuat. Jadi 

tidak asal-asal saja mentapkan besaran discount charity bagi pasien miskin.  
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