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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang fungsi sosial 

Rumah Sakit yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam menyediakan sarana 

pelayanan bagi masyarakat miskin  

a. Pelaksanaan ketentuan Pasal 9 PMK Nomoir 4 Tahun 2018 

Walaupun tidak bermitra dengan BPJS Kesehatan bahwa RSU Suaka 

Insan Banjarmasin selama ini telah melaksanakan fungsi sosialnya 

yakni melalui penyediaan ruang perawatan kelas III bagi pasien tidak 

mampu dengan menyediakan kamar perawatan sebanyak 32 tempat 

tidur dari 167 tempat tidur yang tersedia. 

b. Pelaksanaan ketentuan Pasal 10 PMK Nomor 4 Tahun 2018 

Bahwa selain kamar perawatan kelas III yang diperuntukan bagi pasien 

miskin.RSU Suaka Insan juga memberikan potongan biaya perawatan. 

Potongan biaya atau discount charitysebesar 50%-100% untuk  biaya 

kamar kelas III, dan discount tambahan sebesar 25%-50% untuk 

pemeriksaan laboratorium. Pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, 

ini berlaku untuk semua pasien baik yang akan dirawat di kamar super 

vip maupun diruang perawatan kelas III. Ada dua ambulans yang 
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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 Kalimantan Selatan sesuai 

dengan kemampuan Rumah Sakit. 

2. Kendala-kendala pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit dalam 

menyediakan sarana pelayanan bagi masyarakat miskin berdasarkan PMK 

Nomor 4 Tahun 2018 khusunya Pasal 9 dan Pasal 10 sebagai berikut: 

a. Kendala dari Rumah Sakit 

1) Keterbatasanruangan dan finansial yang memungkinkan RSU Suaka 

Insan Banjarmasin hanya mampu menyediakan kamar perawatan 

kelas III sebanyak 32 tempat tidur dari 167 tempat tidur yang 

tersedia dan memberikan discount charity sejumlah 50%-100% 

untuk ruang perawatan, tambahan discount charity sebesar 25%-

50% untuk pemeriksaan laboratorium.RSU Suaka Insan 

Banjarmasin hanya memiliki dua ambulans,kadang terjadi benturan 

kepentingan akhirnya pasien merasa ditolak atau tidak dilayani 

dengan baik.  

2) Penurunan jumlah pasien juga berpengaruh pada pemasukan 

(finansial) bagi Rumah Sakit sehingga RSU Suaka Insan 

Banjarmasin hanya mengadakan bakti sosial melalui kegiatan 

pengobatan gratis dan sembako murah pada saat-saat tertentu saja. 
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b. Kendala karena tidak bermitra dengan BPJS Kesehatan 

Terjadi penurunan jumlah pasien mempengaruhi pemasukan bagi 

Rumah Sakit sebagai akibat dari ketidakbermitraannya RSU Suaka 

Insan Banjarmasin dengan BPJS Kesehatan, sehingga sedikit sekali 

orang miskin yang datang berobat atau di rawat di RSU Suaka Insan 

Banjarmasin. Penyebab ketidak bermitraan RSU Suaka Insan 

Banjarmasin dengan BPJS Kesehatan karena kendala klaim dari 

beberapa Rumah Sakit yang belum dibayar oleh BPJS Kesehatan, 

sehingga RSU Suaka Insan Banjarmasin memutuskan untuk tidak 

bermitra dengan BPJS Kesehatan. 

c. Kendala dari pasien  

Pasien atau keluarga pasien memberikan identitas palsusehingga pada 

saat penagihan, pihak Rumah Sakit mendatangi tempat pasien sesuai 

dengan alamat yang diberikan, tetapi kenyataannya bahwa pasien yang 

dimaksud tidak dikenal dan tidak tinggal di tempat itu. Pasien kabur 

tanpa membayar atau melunasi biaya pengobatan kalaupun pasiennnya 

berjanji untuk membayar akan tetapi kenyatanya selalu menghilang atau 

tidak pernah datang lagi. 

A. B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini, 

maka dapat diberikan saran kepada RSU Suaka Insan Banjamasin sebagai 

berikut: 
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1. Rumah Sakit  lebih memperhatikan mengenai mekanisme pelaksanaan 

fungsi sosialnya, misalnya dengan menetapkan kebijakan secara tertulis 

terkait standarisasi pemberian discount charity. 

2. Rumah Sakit perlu bermitra dengan BPJS Kesehatan, sehingga lebih 

banyak orang miskin yang dapat dilayani. Mengingat tanpa bermitra 

dengan BPJS Kesehatan RSU Suaka Insan masih bisa memberikan 

discount charity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


