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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Dalam rangka menjawab tujuan penelitian, peneliti mengumpulkan data 

melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan di Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, Kantor BPJS Kesehatan 

Cabang Semarang, dan tiga panti wredha di Semarang. Data primer didapatkan 

melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Narasumber dalam 

penelitian ini antara lain perwakilan Bagian Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan 

Kota Semarang, perwakilan Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota 

Semarang, perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Semarang. Responden dalam 

penelitian ini antara lain kepala/pengurus dan lansia di Rumah Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia (RPSLU) Pucang Gading Semarang, Panti Wredha Harapan Ibu, dan 

Panti Wredha Rindang Asih II Bongsari Semarang. 

 

A. HASIL WAWANCARA 

1. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Penelitian 

a. Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Wawancara dilakukan dengan perwakilan Dinas Kesehatan Kota 

Semarang yaitu Ibu Dewi pada tanggal 27 November 2018 bertempat di 

Kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang. Beliau bertanggung jawab 

dalam Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan. Beliau menyebutkan 

bahwa secara umum peran atau tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota 

Semarang berkaitan kebijakan kesehatan yang secara rinci ada di dalam 
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Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Kesehatan Kota Semarang.  

 Jaminan kesehatan diurus oleh Seksi Jaminan Kesehatan dan 

Kemitraan. Beliau menyebutkan bahwa peraturan mengenai Jaminan 

kesehatan khusus lansia terlantar tidak ada, karena jaminan kesehatan di 

Semarang berlaku untuk semua orang termasuk lansia. Jaminan 

kesehatan untuk Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan. Peran dan tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam 

pelaksanaan peraturan tersebut meliputi manajemen, kepesertaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN. 

 Dalam pelaksanaan Perwal Semarang Penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan, hingga saat ini terdapat beberapa kendala seperti kurangnya 

dana, kurangnya koordinasi, kurang jelasnya program dan terutama 

masalah kepesertaan. Masalah kepesertaan umumnya terkait administrasi 

pendaftaran warga yang memerlukan Nomor Induk Kependudukan 

(NIK). Menurut Bu Dewi, Perwal tersebut sudah cukup dalam 

melaksanakan perlindungan hak jaminan kesehatan bagi lansia di 

Semarang. Dalam rangka melaksanakan Perwal tersebut, Dinas 

Kesehatan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial. Koordinasi 

terutama dalam hal administrasi kependudukan lansia di panti wredha 

agar dapat didaftarkan kepesertaannya ke JKN-PBI.  
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 Dinas Kesehatan berperan serta memberikan bantuan bagi lansia di 

panti wredha dalam hal jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan 

lain-lain. Bantuan terkait jaminan kesehatan berupa kepengurusan 

kepesertaan JKN-PBI bagi lansia terlantar yang memiliki syarat 

administrasi berupa NIK. Bantuan terkait pelayanan kesehatan berupa 

program kesehatan lansia seperti program pengelolaan penyakit kronis 

(Prolanis) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia.  

 Beliau menyebutkan tidak ada perbedaan jaminan kesehatan yang 

diberikan pada lansia di panti wredha milik Pemerintah maupun 

Yayasan. Jaminan kesehatan lansia di panti wredha sama dengan warga 

Semarang yaitu berupa JKN dan Jaminan Kesehatan Daerah Semarang 

bagi warga yang memiliki NIK. Sementara bagi warga yang tidak 

memiliki NIK yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

dan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), seperti lansia 

terlantar dikelola oleh Dinas Sosial. PMKS dan PGOT perlu surat 

rekomendasi dari Dinas Sosial untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

di RS Pemerintah. 

 Manfaat yang didapat dari JKN yaitu pelayanan kesehatan di rawat 

jalan, kegawatdaruratan dan rawat inap. Pelayanan kesehatan tersebut 

dapat dilakukan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 

Lanjutan (FKTL). Untuk pelayanan kesehatan yang dilakukan di FKTL 

dilakukan melalui sistem rujukan berjenjang dari FKTP. 

 Kendala dalam pelaksanaan jaminan kesehatan lansia di panti 

wredha terutama masalah administrasi kependudukan. Banyak calon 
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peserta yang mengalami kendala akibat tidak ada NIK atau tidak 

memiliki KTP dan KK. Masalah lain adalah lansia terlantar dari luar kota 

Semarang, sehingga sulit mengurus NIK untuk mendaftar JKN-PBI. 

Selain itu, tidak dapat didaftarkan dalam Jaminan Kesehatan Daerah 

Semarang karena salah satu syarat adalah warga Semarang yang 

berdomisili minimal selama 6 bulan di Semarang. 

  Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam 

mengatasi kendala tersebut antara lain melalui sosialisasi JKN lintas 

sektoral, kelurahan, Kecamatan, puskesmas, Dinas Sosial, dan organisasi 

informal (PKK, FKK, Ojel, Satkom, Toma, dan lain-lain). Beberapa 

rekomendasi untuk mengatasi kendala administrasi antara lain melalui 

tertib dalam administrasi kependudukan, dukungan kebijakan Pemerintah 

Kota terutama mengenai kewajiban pembayaran tunggakan oleh peserta 

JKN non PBI. 

 

b. Perwakilan Dinas Sosial Kota Semarang 

Wawancara dilakukan dengan perwakilan Dinas Sosial Kota 

Semarang yaitu Bapak Tri Waluyo pada tanggal 10 Desember 2018 

bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Semarang. Beliau bertanggung 

jawab dalam Bagian Rehabilitasi Sosial. Bagian ini bertugas menangani 

pelayanan rehabilitasi sosial pada anak dan lansia terlantar, tuna susila, 

penyandang disabilitas, dan perdagangan orang. 

Secara umum peran Dinas Sosial Kota Semarang adalah 

melaksanakan pelayanan di bidang sosial di wilayah Kota Semarang. Hal 
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tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang. Ada 4 bidang dalam 

pelaksanaan tugas antara lain Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang 

Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang 

Penanganan Fakir Miskin. Perlindungan lansia terlantar di panti wredha 

menjadi salah satu ruang lingkup tugas Bagian Rehabilitasi Sosial. 

Peran Dinas Sosial dalam perlindungan lansia terlantar di panti 

wredha antara lain pemberian bantuan sosial dan rekomendasi. 

Pemberian bantuan sosial berupa dana permakanan per orang/anak panti 

per hari yaitu sebesar Rp. 12.000,-. Bantuan dana diberikan melalui 

beberapa panti wredha milik Swasta di Kota Semarang. Ada sekitar 44 

panti (asuhan, wredha, cacat ganda) yang mendapat bantuan dana dari 

Dinas Sosial Kota Semarang antara lain Panti Wredha Harapan Ibu dan 

Panti Wredha Rindang Asih. Menurut beliau tidak ada kriteria khusus 

yang harus dipenuhi suatu panti untuk mendapatkan bantuan dana sosial. 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah panti tersebut terdaftar di 

Dinas Sosial Kota Semarang dan memiliki pengurus dan lansia. 

Bantuan rekomendasi diberikan dalam bentuk surat keterangan 

bahwa lansia merupakan penghuni panti wredha. Surat rekomendasi 

tersebut dapat digunakan untuk syarat pembebasan biaya apabila lansia 

di panti wredha sakit dan dirawat di RS Pemerintah Kota Semarang 

(RSUP Dr. Kariadi, RSUD Tugurejo, RSUD KRMT Wongsonegoro). 
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Surat rekomendasi juga bermanfaat untuk pengurusan jaminan kesehatan 

JKN-PBI. 

Beliau menyebutkan bahwa saat ini peraturan mengenai 

perlindungan lansia yang ada belum cukup melindungi lansia terlantar. 

Oleh karena masih banyak lansia terlantar di Kota Semarang yang belum 

terlayani. Hal itu disebabkan beberapa hal seperti keterbatasan sumber 

daya manusia, sarana, dan kebijakan. Salah satu kendala yaitu kurangnya 

tenaga dalam Tim Penjangkau Dinsos (TPD) yaitu bertugas dalam 

menjangkau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Saat ini 

tenaga untuk TPD berasal dari tenaga relawan yang bekerja tanpa dibayar 

dan hanya diberikan uang transpor. 

Berdasarkan prosedur Dinas Sosial Kota Semarang, lansia terlantar 

di Kota Semarang yang terjangkau oleh TPD akan dimasukkan dalam 

rumah singgah sementara (Rumah Singgah Among Jiwo). Selanjutnya 

dilakukan assessment oleh petugas. Apabila masih ada keluarga/ dari luar 

kota, lansia akan dikirimkan ke domisili menggunakan mobil dari Dinas 

Sosial. Apabila tidak ada keluarga maka lansia mandiri/sehat 

ditempatkan di RPSLU Pucang Gading Semarang yang dikelola oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apabila lansia tidak mandiri/ tidak 

sehat maka ditempatkan dulu di Rumah Singgah Among Jiwo hingga ada 

panti swasta yang bersedia menampung dan sambil mencari identitasnya.  

Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih banyak lansia 

terlantar yang belum mendapatkan tempat tinggal karena kurangnya panti 
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wredha di Kota Semarang. Panti wredha milik Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah maupun panti wredha milik Yayasan sudah penuh terisi lansia. 

Keterbatasan panti wredha di Kota Semarang berkaitan dengan 

kendala kebijakan. Ada kebijakan bahwa Daerah Tingkat II (Kabupaten/ 

Kota) tidak memiliki wewenang untuk mendirikan panti. Hal tersebut 

menyebabkan lansia terlantar yang telah terjangkau oleh tim menumpuk 

di Rumah Singgah Among Jiwo yang memiliki kapasitas terbatas.  

Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan panti 

wredha. Koordinasi dalam hal pembinaan manajemen pengelolaan panti 

dan memonitor pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi lansia. 

Koordinasi juga dalam bentuk pelayanan kesehatan di panti wredha dan 

jaminan kesehatan lansia. 

Beliau menyampaikan hingga saat ini tidak ada kesulitan yang 

dihadapi pihak Dinas Sosial dalam perlindungan lansia di panti wredha 

oleh karena lansia di panti sudah diurus oleh pengurus panti. Sebagai 

perwakilan Dinas Sosial, beliau menyampaikan bahwa banyak lansia 

terlantar di panti wredha yang tidak memiliki data kependudukan (KTP 

dan KK). Hal tersebut dapat diurus melalui Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang. Pada lansia yang 

tidak memiliki KTP dilakukan pengecekan data melalui fingerprint. Bila 

tidak memiliki KK maka lansia tersebut dapat dimasukkan dalam KK 

pengurus panti untuk diurus ke Dispendukcapil dengan rekam Dinas 

Sosial. 
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c. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang 

Wawancara dilakukan dengan Perwakilan BPJS Kesehatan Cabang 

Semarang yaitu Bapak Bimantoro pada tanggal 3 Januari 2019 bertempat 

di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Semarang. Beliau menyebutkan 

bahwa peran dan tugas BPJS Kesehatan adalah sebagai badan hukum 

publik yang bertanggung jawab memberikan pelayanan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai 

prosedur yang harus dipatuhi. Dalam menyelenggarakan jaminan 

kesehatan, kewajiban dan tugas BPJS diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004 Tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. 

Selain itu dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan ada beberapa 

peraturan tambahan berupa Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 

Tentang  Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan. 

Beliau menyebutkan bahwa kepesertaaan BPJS dibagi menjadi PBI 

dan Non PBI. Non PBI dapat berupa Pekerja Penerima Upah (PPU) dan 

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri. Peserta PBI dibagi 

menjadi PBI yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN), dan PBI Daerah yang dibiayai dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peserta PBI pusat ditentukan 

oleh Kementerian Sosial, sedangkan peserta PBI daerah ditentukan oleh 

Pemerintah Daerah. Kriteria peserta PBI diatur dalam PP Nomor 101 

Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 
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Pemerintah Daerah Kota Semarang berkontribusi dalam 

penyelenggaraan jaminan kesehatan terintegrasi dengan JKN melalui 

Jaminan Kesehatan Daerah Semarang. Peserta jaminan kesehatan ini 

adalah seluruh warga Semarang berdomisili minimal 6 bulan yang 

dibuktikan dengan KTP dan KK Semarang. Manfaat program ini berupa 

pelayanan kelas III di RS. Data calon peserta dikumpulkan di Dinas 

Kesehatan Kota Semarang kemudian diberikan kepada BPJS Cabang 

Semarang untuk didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Daerah 

Semarang (JKN-KIS). 

Capaian kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia 

atau cakupan Universal Health Coverage JKN saat ini adalah 93%. 

Sementara target capaian pada tahun 2018 adalah lebih dari 95%. 

Capaian saat ini masih belum mencapai target disebabkan oleh beberapa 

kendala antara lain pemahaman masyarakat mengenai jaminan kesehatan 

di wilayah Semarang masih belum baik, walaupun sudah ada dukungan 

dari Pemerintah Kota Semarang. Selain itu banyak masyarakat belum 

memiliki kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan, sehingga 

cakupan JKN belum tercapai.  

Beliau menyebutkan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan 

bahwa semua penduduk memiliki hak atas jaminan kesehatan tanpa 

diskriminasi. Hal tersebut berarti bahwa lansia di panti wredha memiliki 

hak atas jaminan kesehatan dan merupakan kewajiban negara untuk 

melaksanakan tugas tersebut, seperti tertuang dalam UUD 1945 bahwa 

negara menjamin jaminan sosial untuk rakyat miskin. Bentuk 
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kepesertaan lansia di panti wredha Kota Semarang dalam JKN dapat 

tergolong dalam JKN-PBI yang dibiayai Pemerintah maupun JKN Non 

PBI (PBPU) yang dibayar oleh keluarga/Yayasan. Kepesertaan PBI dapat 

dibiayai dari APBN, maupun Jaminan Kesehatan Daerah Semarang yang 

dibiayai dari APBD Semarang.  

Prosedur lansia di panti wredha untuk mendaftar sebagai peserta 

JKN antara lain harus mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

dan membayar premi/premi dibayar Pemerintah. BPJS Kesehatan 

bertugas mengelola dana premi baik yang berasal dari Pemerintah 

maupun sumber lain. BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan untuk 

mengurus peserta yang belum memenuhi syarat administrasi kepesertaan 

dan tidak berwenang untuk menentukan peserta yang tidak mampu. 

Sebagai perwakilan dari BPJS Kesehatan Cabang Semarang, 

Bapak Bimantoro menyebutkan bahwa peraturan dalam penyelenggaraan 

JKN yang ada saat ini sudah cukup untuk tercapainya Universal Health 

Coverage atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk 

Indonesia pada tahun 2019. Kendala yang dialami oleh BPJS Kesehatan 

Cabang Semarang adalah masih banyak masyarakat yang belum 

mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS dan masih banyak peserta 

yang tidak membayar iuran. Berdasarkan regulasi pada UU BPJS dan PP 

Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 

Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan 

Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan 

Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, terdapat sanksi bagi 
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masyarakat yang tidak mendaftar peserta BPJS atau tidak membayar 

iuran. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapat 

pelayanan publik tertentu. Akan tetapi pelaksanaan peraturan tersebut 

belum optimal dan perlu komitmen lebih tegas dari berbagai institusi 

terkait (Pemerintah  Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, dan lain-lain). 

Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN dan mempermudah 

lansia di panti wredha dalam mendapatkan hak atas jaminan kesehatan, 

beliau merekomendasikan beberapa hal antara lain perlunya regulasi 

Pemerintah Kota untuk penertiban data kependudukan. Pihak panti 

wredha perlu lebih aktif dalam pengurusan data kependudukan lansia di 

panti. Selain itu perlu koordinasi lintas sektoral antara lain Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, dan lain-lain 

dalam membantu lansia terlantar di panti wredha dalam mendapatkan 

hak atas jaminan kesehatan. 

 

2. Hasil Wawancara Dengan Responden Penelitian 

a. Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU) Pucang Gading  

1) Gambaran Umum RPSLU Pucang Gading 

RPSLU Pucang Gading Semarang merupakan panti lansia 

terlantar yang terletak di Jalan Sarwo Edi Wibowo Nomor 42 

Plamongan Sari, Pedurungan, Kota Semarang. RPSLU berdiri 

diprakarsai oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Suwardi pada bulan 

Maret 1996 lalu diresmikan oleh Presiden Soeharto pada Mei 1996. 
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RPSLU Pucang Gading Semarang merupakan panti dalam 

naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. RPSLU ini memiliki 

Visi yaitu terwujudkan rasa aman, nyaman, sehat dan sejahtera bagi 

Lanjut Usia. Adapun Misi RPSLU meliputi 

a) Meningkatkan pelayanan bagi lanjut dalam sistem panti 

menggunakan pendekatan multi disipliner, teknik pelayanan 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

b) Meningkatkan pengkajian model pelayanan bagi lanjut usia. 

c) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan masyarakat luas 

dalam penyelenggaraan pelayanan sosial bagi lanjut usia. 

d) Memperkuat kegiatan pengembangan SDM dalam rangka 

meningkatkan pelayanan bagi lanjut usia yang berkualitas. 

 

RPSLU Pucang Gading Semarang menampung lansia-lansia 

dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Lansia yang 

ditampung terutama lansia terlantar atau secara sosial ekonomi tidak 

mampu/ tidak berpenghasilan sehingga. Beberapa syarat lansia 

untuk tinggal di panti ini meliputi Warga Negara Indonesia minimal 

berusia 60 tahun, masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari, 

terlantar/ kurang mampu, bersedia diseleksi oleh petugas RPSLU, 

membawa surat persetujuan dari keluarga (bila masih memiliki 

kerabat), membawa surat pengantar dari kepala darah setempat, 

surat keterangan sehat dari dokter tidak ada cacat yang mengganggu 

aktivitas dan tidak mempunyai penyakit menular/ membahayakan 

penghuni lainnya. RPSLU ini juga menampung lansia terlantar dari 

penyerahan berbagai pihak antara lain pihak kepolisian, hasil razia, 

hasil penjangkauan instansi terkait dan masyarakat. Lansia tinggal di 

panti secara gratis tanpa ditarik iuran. 
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2) Pengurus RPSLU Pucang Gading  

Wawancara dilakukan dengan pengurus panti yaitu Bapak 

Juwari, SKM pada tanggal 30 November 2018 bertempat di Rumah 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU) Pucang Gading Semarang. 

Beliau telah bekerja sebagai pengurus panti selama 22 tahun. Beliau 

menyebutkan bahwa RPSLU Pucang Gading di dalam naungan 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.   

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan lansia di RPSLU ini sehingga lansia 

tinggal di panti secara gratis. Pemerintah memberikan dana 

operasional secara rutin untuk membiayai kebutuhan perawatan 

lansia di RPSLU. Ada pula bantuan dari masyarakat berupa barang 

seperti makanan atau pakaian. 

Jumlah lansia di RPSLU ini ada 100 orang lansia, dengan 

kuota untuk 100 orang. Profil lansia di RPSLU ini secara sosial 

ekonomi tidak mampu. Lansia tinggal di RPSLU secara gratis/ tidak 

dipungut biaya. Menurut asal kota, lansia ada yang berasal dari 

Semarang dan ada yang dari luar kota Semarang. Hampir semua 

lansia di RPSLU ini tidak memiliki keluarga. Beberapa ada yang 

masih memiliki keluarga tetapi tidak mau mengurus atau peduli 

dengan lansia tersebut. 

RPSLU berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal 

pelayanan kesehatan lansia. Pelayanan kesehatan lansia di panti 

cukup lengkap mulai dari pelayanan promotif, preventif, kuratif dan 
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rehabilitatif. Akan tetapi belum ada pelayanan khusus geriatri. 

Pengukuran tekanan darah dilakukan setiap hari oleh perawat jaga. 

Senam dilakukan setiap pagi sebagai upaya menjaga kesehatan 

lansia. Kunjungan dokter umum dari puskesmas dilakukan secara 

rutin seminggu sekali. Kunjungan dari dokter psikiatri juga rutin 

dilakukan seminggu sekali. Selain itu ada kunjungan dokter, perawat 

maupun mahasiswa dari beberapa instansi untuk melakukan 

penyuluhan dan cek kesehatan yang sifatnya tidak rutin/insidental. 

Pelayanan transportasi di RPSLU berupa ambulance yang digunakan 

untuk mengantar lansia ke fasilitas kesehatan maupun jenazah.  

RPSLU memiliki kerjasama dengan beberapa fasilitas 

kesehatan antara lain Puskesmas Tlogosari, RS Jiwa dan RSUD 

Tugurejo Semarang. Apabila lansia sakit, maka pengurus akan 

menghubungi dokter puskesmas tanpa dipungut biaya. Apabila 

kondisi memerlukan rawat inap maka lansia akan dirujuk ke RS 

dengan menggunakan ambulance. Bagi lansia yang memiliki 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka dirujuk ke RS Tipe C. 

Apabila lansia tidak memiliki JKN maka dirujuk ke RS Tugurejo, 

karena telah ada kerjasama. 

RPSLU memiliki kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam 

pendaftaran jaminan kesehatan lansia. Sebagai pengurus, Bapak 

Juwari mengetahui adanya peraturan mengenai BPJS. Jumlah lansia 

di RPSLU yang memiliki JKN sekitar 50%, dengan iuran dibayar 

oleh Pemerintah (JKN-PBI). Beberapa lansia di RPSLU pernah 
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memakai JKN saat dirawat di RS. Manfaat yang didapat lansia 

dengan kepesertaan JKN adalah biaya pengobatan gratis. Lansia di 

RPSLU tidak ada yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan 

Daerah Semarang. 

Sekitar 50 lansia tidak termasuk dalam peserta JKN karena 

kendala administrasi. Kendala utama adalah lansia yang tidak 

memiliki KTP atau KK sehingga tidak ada NIK, yang merupakan 

syarat utama untuk mendaftar JKN. Beberapa upaya yang telah 

dilakukan pihak panti dalam mengatasi kendala tersebut antara lain 

melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Semarang untuk pengurusan NIK. Selain itu kerjasama 

dengan kelurahan, kecamatan untuk mengurus surat keterangan 

penghuni panti. Surat keterangan tersebut dapat digunakan saat 

lansia membutuhkan rawat inap di RS Tugurejo. 

 

3) Lansia RPSLU Pucang Gading Semarang 

Wawancara dilakukan dengan lansia panti yaitu Bapak Haris 

dan Bapak Kustowo, pada tanggal 30 November 2018 bertempat di 

RPSLU Pucang Gading Semarang.  

Bapak Haris berusia 74 tahun, telah tinggal di RPSLU 

selama 3 tahun dan cukup senang tinggal di panti. Bapak Haris 

berasal dari luar kota Semarang, yaitu Cilacap. Beliau tinggal di 

panti karena keinginan sendiri dan karena tidak ada keluarga yang 

mengurus. Pelayanan kesehatan yang beliau terima di RPSLU cukup 
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banyak, meliputi kunjungan dokter seminggu sekali, prolanis, 

penyuluhan, cek kesehatan, senam lansia dan pelayanan jenazah. 

Beliau memiliki JKN yang dibiayai PT Askes dari biaya pensiun. 

Selama tinggal di RPSLU, beliau pernah satu kali dirawat inap di 

RSUD Ketileng menggunakan JKN. Manfaat yang diperoleh adalah 

biaya pengobatan gratis.  

Bapak Kustowo berusia 64 tahun, telah tinggal di RPSLU 

selama 6 bulan dan cukup senang tinggal di tempat tersebut. Bapak 

Kustowo berasal dari Semarang, tetapi oleh keluarga dititipkan di 

RPSLU karena tidak mau mengurus. Saat ini kondisi beliau sehat 

dan menyebutkan pelayanan kesehatan yang didapatkan di RPSLU 

meliputi kunjungan dokter rutin, cek kesehatan rutin, penyuluhan, 

dan senam. Beliau memiliki JKN yang dibiayai Pemerintah. Akan 

tetapi beliau belum pernah mendapatkan bantuan manfaat jaminan 

kesehatan tersebut oleh karena selama tinggal di panti beliau belum 

pernah dirawat di RS.   

 

b. Panti Wredha Rindang Asih (PWRA) II Bongsari 

1) Gambaran Umum PWRA II Bongsari 

PWRA II Bongsari berdiri sejak tahun 1981 dan merupakan 

panti wredha di bawah naungan Yayasan Sosial Soegijapranata 

Keuskupan Agung Semarang. PWRA II Bongsari terletak di Jalan 

Dr. Ismangil Nomor 16 Bongsari, Semarang. Ketua Unit PWRA II 

Bongsari adalah Ibu Maria Sulistyani.  
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Pada awalnya PWRA II hanya menampung lansia terlantar 

dan miskin, namun sejak tahun 2000 mulai menampung lansia dari 

perawatan keluarga karena keadaan ekonomi, tanpa dipungut biaya. 

Mulai tanggal 1 April 2002 PWRA II yang awalnya hanya 

menampung lansia pria mulai menerima lansia wanita karena jumlah 

lansia pria mulai sedikit. 

PWRA sebagai panti pelayanan sosial bertujuan untuk 

membantu meringankan beban mental psikologis dan sosial ekonomi 

warga masyarakat yang mempunyai anggota keluarga lansia, 

memberikan pelayanan fisik dan mental rohani dengan cara melatih 

kemampuan lansia, dan ikut mendukung Program Pemerintah dalam 

pembangunan bidang kesejahteraan sosial, melalui Pelayanan 

terhadap para lansia. Visi PWRA II Bongsari yaitu 

“menjadi lembaga sosial terbaik dan terpercaya, yang 

memberikan pelayanan dengan semangat cinta kasih Allah 

bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel 

untuk mewujudkan manusia sejahtera, berdaya, dan 

bermartabat.”  

 

Misi PWRA II Bongsari meliputi: 

a) Memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa 

membedakan suku, agama, ras, dan golongan. 

b) Mengembangkan dan melaksanakan standar pelayanan yang 

manusiawi dan profesional. 

c) Meningkatkan fasilitas pelayanan terpadu dengan lingkungan 

yang asri. 

d) Mengelola setiap karya secara transpran, tertib, jujur, dan 

bertanggung jawab dengan semangat solidaritas. 

e) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang 

berkesinambungan. 

f) Memperluas jaringan mitra kerja (lembaga Gereja, LSM, 

pemerintah dan lembaga lainnya). 

g) Mengembangkan semangat kewirausahaan untuk mendukung 

kemandirian unit layanan. 
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h) Menggerakkan dan melibatkan masyarakat untuk peduli dan 

berbagi. 

 

Kegiatan pelayanan yang ada dalam panti berupa seleksi, 

asuhan dan perawatan, case conference dan pemakaman lansia.  

Seleksi lansia dengan mengadakan kunjungan ke rumah calon lansia 

untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Asuhan berupa pengawasan, 

pemberian makan, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. 

Perawatan berupa fisik, fisioterapi dan pembinaan iman. Case 

conference untuk mempelajari sebab dan sudut sosial psikologis.  

Beberapa syarat lansia untuk tinggal di PWRA II meliputi 

usia lebih dari 60 tahun, warga negara Indonesia, membawa surat 

keterangan dokter bahwa lansia tidak berpenyakit menular, atas 

kemauan sendiri untuk menjadi penghuni panti, ada pihak lain yang 

bertanggung jawab selaku pemohon (keluarga, individu, kelompok 

masyarakat, instansi pemerintah/swasta), bersedia untuk dilakukan 

survei oleh pengelola panti dan mengisi formulir pendaftaran. 

 

2) Perwakilan Yayasan PWRA II Bongsari 

Wawancara dilakukan dengan Pengurus Harian Yayasan 

Sosial Soegijapranata (YSS) Semarang yaitu Bruder Konradus, CSA 

pada tanggal 26 November 2018 bertempat di Kantor YSS 

Semarang. Beliau telah bekerja sebagai pengurus harian yayasan 

selama 4,5 tahun. Beliau menyebutkan bahwa terdapat 4 panti 

wredha dibawah naungan YSS, dan hanya 1 di Kota Semarang yaitu 

PWRA II Bongsari. 
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Jumlah lansia yang ada di panti sekitar 27 orang. Lansia 

berasal dari dalam dan luar kota Semarang., ada yang masih 

memiliki keluarga dan ada yang tidak. Seluruh lansia di panti  

kurang mampu dan tinggal di panti secara gratis. Biaya perawatan di 

panti ini berasal dari bantuan dari Yayasan, sponsor, bantuan 

Pemerintah berupa dana operasional setiap setahun, serta bantuan 

masyarakat berupa dana, sembako, pakaian, dan lain-lain. 

Yayasan Sosial Soegijapranata memiliki koordinasi dengan 

Dinas Sosial Kota Semarang berupa bantuan dana operasional dan 

bantuan pelayanan sosial. Dana operasional yang diberikan oleh 

Dinas Sosial tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lansia. 

Bantuan pelayanan sosial misalnya pada lansia terlantar yang sakit 

dan dirawat di RS Umum Daerah akan dibantu oleh Dinas Sosial 

berupa pembuatan surat rekomendasi penghuni panti sehingga dapat 

dibebaskan dari biaya perawatan. 

Yayasan Sosial Soegijapranata memiliki koordinasi dengan 

Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam hal pendampingan informasi 

terkait kesehatan. Selain itu, dalam hal kerjasama dengan puskesmas 

agar lansia memperoleh pelayanan kesehatan. 

Pelayanan kesehatan yang ada di panti berupa pelayanan 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Ada kunjungan dokter 

umum dan psikiatri rutin. Pelayanan kesehatan lain yang rutin 

dilakukan berupa senam lansia, pelayanan rohani dan fisioterapi. 

Penyuluhan kesehatan baik oleh dokter maupun tenaga kesehatan 
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lain diadakan secara insidental. Ada pula layanan ambulance di YSS 

dan mobil panti untuk transportasi saat lansia sakit atau meninggal.  

Yayasan Sosial Soegijapranata memiliki Klinik Pratama. 

Akan tetapi pelayanan kesehatan lansia panti dilakukan oleh dokter 

klinik yang datang langsung ke panti. YSS tidak memiliki kerjasama 

dengan fasilitas kesehatan lain (Puskesmas, RS) dan BPJS. Apabila 

lansia di panti sakit, maka pengurus akan segera menelepon dokter 

klinik. Apabila kondisi memerlukan rawat inap maka lansia akan 

diantarkan ke RS dengan ambulance yayasan. Pembiayaan di RS 

menjadi tanggung jawab keluarga apabila masih ada keluarga yang 

mengurus. Sementara pada lansia tidak mampu, pihak panti akan 

berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Semarang untuk 

pembiayaan melalui JKN. Apabila Dinas Sosial tidak bisa, maka 

pembiayaan menjadi tanggungan pihak panti. 

Lansia di PWRA II Bongsari pada umumnya tidak memiliki 

jaminan kesehatan. Hal tersebut disebabkan oleh tidak ada KTP dan 

KK lansia, terutama karena sudah tidak ada keluarga yang mengurus 

atau dari luar kota. Pihak panti pernah berupaya mengurus NIK 

lansia ke catatan sipil, tetapi belum berhasil. 

 

3) Pengurus PWRA II Bongsari 

Wawancara dilakukan dengan Kepala Unit Panti Wredha 

Rindang Asih II Bongsari yaitu Ibu Maria Sulistyani pada tanggal 26 

November 2018 bertempat di PWRA II Bongsari. Beliau telah 
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bekerja sebagai kepala unit selama 23 tahun. Beliau menyebutkan 

bahwa panti tersebut di dalam naungan Yayasan Sosial 

Soegijapranata. 

Jumlah lansia di panti tersebut ada 30 lansia (14 pria dan 16 

wanita) dengan kuota tempat 30 orang. Profil lansia terdiri dari 27 

berasal dari Semarang dan 3 dari luar kota, pada umumnya ada 

keluarga tetapi 80% tidak mengurus. Secara sosial ekonomi 

menengah ke bawah. Lansia tinggal di panti secara gratis. 

Kebutuhan lansia dibiayai dari bantuan Pemerintah (dana dari 

Walikota Semarang) dan antuan dari masyarakat berupa sembako, 

pakaian, dan lain-lain. 

Panti tersebut dibawah naungan YSS, yang berkoordinasi 

dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

Koordinasi Dinas Sosial berupa bantuan sosial dan dana operasional. 

Koordinasi Dinas Kesehatan berupa kunjungan instansi kesehatan  

Pemerintah (Puskesmas Simongan) untuk pelayanan kesehatan, 

misalnya penyuluhan. Panti berkoordinasi dengan Klinik Pratama 

YSS untuk pelayanan kesehatan, tidak ada kerjasama dengan 

puskesmas atau RS. 

Pelayanan kesehatan di panti meliputi promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif, yang diberikan secara gratis kepada lansia. 

Ada kunjungan dokter dari klinik Pratama YSS seminggu sekali. 

Ada kunjungan psikiater sebulan sekali, senam lansia rutin setiap 
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pagi, cek tekanan darah seminggu sekali, dan penyuluhan kesehatan 

tidak rutin sesuai kunjungan dari pihak-pihak tertentu.  

Apabila ada lansia sakit di panti maka pihak panti segera 

menghubungi dokter klinik tanpa dipungut biaya.  Bila kondisi 

masih baik dilakukan rawat jalan dengan obat-obat yang ada di panti 

atau resep di apotek luar yang dibiayai pihak panti. Bila kondisi 

kritis segera dibawa ke RS Pemerintah (RS Tugu, RS Wiliam 

Booth) dengan ambulance/ mobil panti. Pembiayaan rumah sakit 

menjadi tanggungan keluarga bila ada keluarga. Apabila tidak ada 

keluarga, maka menjadi tanggungan pihak panti. Pihak panti akan 

berupaya meminta keringanan dari RS, berkoordinasi dengan Dinas 

Sosial Kota Semarang untuk pembuatan surat keterangan penghuni 

panti, dan mencoba mencari donatur. 

Lansia di panti hanya 5 orang yang terdaftar dalam Jaminan 

Kesehatan Nasional, dengan iuran yang dibayar secara mandiri oleh 

keluarga lansia (JKN Non PBI). Tidak ada lansia yang terdaftar 

dalam Jaminan Kesehatan Daerah Semarang. Sebagai kepala unit, 

Ibu Maria mengetahui peraturan mengenai JKN dan Jaminan 

Kesehatan Daerah Semarang, tetapi belum ada sosialisasi ke pihak 

panti mengenai jaminan kesehatan tersebut. Menurut beliau, JKN 

sangat bermanfaat dalam hal pembiayaan saat lansia sakit dan 

dirawat di RS.  

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengurusan JKN 

adalah banyak lansia yang tidak memiliki KTP dan KK, terutama 
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lansia yang berasal dari luar kota. Pihak panti saat ini masih 

mengusahakan Jaminan Kesehatan Daerah Semarang Ke Dinas 

Kesehatan Kota Semarang tetapi terhambat oleh karena data 

kependudukan lansia yang tidak lengkap dan jumlah petugas yang 

mengurus terbatas. 

 

4) Lansia PWRA II Bongsari 

Wawancara dilakukan dengan lansia panti yaitu Bapak 

Antonius, pada tanggal 26 November 2018 bertempat di PWRA II 

Bongsari. Beliau telah tinggal di panti selama 5 tahun dan hingga 

saat ini tidak begitu senang tinggal di panti. Hal itu disebabkan 

karena beliau ditaruh oleh keluarga di panti.  

Beliau berasal dari luar kota Semarang, yaitu Yogyakarta. 

Saat ini keluarga yang dimiliki hanya keponakan, karena dirinya 

tidak menikah. Kondisi fisik beliau saat ini sehat. Beliau mendapat 

pelayanan kesehatan di panti secara gratis, antara lain kunjungan 

dokter umum seminggu sekali, senam setiap pagi, dan penyuluhan 

kesehatan insidental sesuai dari kunjungan instansi tertentu. 

Transportasi di panti berupa ambulans yayasan yang digunakan 

untuk mengantar lansia berobat maupun mengantar jenazah. 

Selama tinggal di panti, beliau pernah mengalami sakit 

karena batu empedu, lalu oleh petugas panti diantar ke RS Elisabeth 

Semarang dengan ambulance yayasan. Pembiayaan saat itu dibiayai 
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seluruhnya oleh keluarga secara tunai. Bantuan pihak panti berupa 

tenaga pengurus yang menjaga beliau saat dirawat di RS.  

Bapak Antonius tidak memiliki JKN maupun Jaminan 

Kesehatan Daerah Semarang. Beliau memiliki KTP dan KK dengan 

domisili Yogyakarta. Menurut beliau, sekitar 6 bulan yang lalu pihak 

panti sudah meminta fotocopy KTP dan KK beliau untuk mengurus 

JKN, tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai 

kepesertaan. Menurut beliau hingga saat ini, beliau belum pernah 

mendapatkan bantuan dari BPJS Kesehatan. 

 

c. Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) 

1) Gambaran Umum Panti Wredha Harapan Ibu 

Panti Wredha Harapan Ibu berdiri sejak tahun 1994. Pada 

awalnya panti ini merupakan Panti Persinggahan Marga Widodo 

yang telah ada sejak tahun 1983. PWHI beralamat di Jalan Beringin 

RT 001/07, Bringin, Ngaliyan, Semarang. PWHI dikelola oleh 

Yayasan Harapan Ibu dibawah panji Dharma Wanita Persatuan Kota 

Madya Semarang.  Visi PWHI adalah terwujudnya kesejahteraan 

sosial para lansia dan menjamin hidup secara wajar baik jasmani dan 

rohani. Misi PWHI meliputi 

a) terwujudnya kualitas dan standar pelayanan kesejahteraan 

sosial.  

b) mengoptimalisasikan pelayanan usaha kesejahteraan sosial 

dengan sarana dan prasarana yang ada.  

c) membina dan mengembangkan kerjasama dalam usaha 

kesejahteraan sosial dengan lansia, lembaga kemasyarakatan 

dan pemerintah. 
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PWHI memiliki tugas antara lain: 

a) Memberikan penampungan, perawatan, pembinaan, 

kesehatan dan jaminan hidup bagi para lansia atau jompo 

terlantar 

b) Mengembangkan potensi dan kemampuan para lansia sesuai 

dengan kondisi, bakat dan ketrampilan yang dimiliki 

c) Menyelenggarakan kegiatan yang kreatif seperti olah raga, 

kesenian dan rekreasi 

d) Memberikan pendidikan mental spiritual 

e) Sebagai pusat informasi 

f) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang usaha-

usaha pelayanan kesejahteraan sosial bagi para lansia 

terlantar 

g) Sebagai pusat pengembangan usaha kesejahteraan sosial 

h) Menggerakkan aksi sosial yang dilaksanakan oleh dinas 

sosial maupun organisasi sosial atau lembaga sosial bersama 

pilar-pilar partisipan dan relawan sosial 

i) Memberikan pembinaan kesejahteraan sosial kepada warga 

panti dan masyarakat sekitar. 

 

PWHI menampung lansia wanita berusia 60 tahun keatas. 

Dalam menyelenggarakan pelayanan sosial bagi masyarakat, maka 

panti ini membantu para lansia wanita yang tidak mampu agar dapat 

menikmati hari tuanya dengan tenang, karena tidak semua keluarga 

atau anggota masyarakat mampu mengurus lansia. Lansia tinggal di 

panti ini secara gratis. Beberapa syarat lansia untuk tinggal di PWHI 

antara lain lansia wanita usia 60 tahun keatas, dapat merawat diri 

dan bisa berjalan tanpa alat bantu, tidak memiliki penyakit menular, 

surat pengantar dari kelurahan setempat dan membuat surat pindah 

ke PWHI. 

 

2) Perwakilan Panti Wredha Harapan Ibu 

Wawancara dilakukan dengan Wakil Ketua PWHI Semarang 

yaitu Ibu Hj. Sri Redjeki pada tanggal 26 November 2018 bertempat 
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di Panti Wredha Harapan Ibu Semarang. Beliau telah bekerja 

sebagai pengurus panti selama 22 tahun. Beliau menyebutkan bahwa 

panti di dalam naungan Yayasan Sosial Harapan Ibu. 

Jumlah lansia di panti saat ini ada 36 orang, dengan kuota 50 

orang. Profil lansia di panti tersebut seluruhnya berasal dari kota 

Semarang, tidak memiliki keluarga dan tidak mampu sehingga tidak 

ada pungutan iuran. Umumnya lansia terlantar yang berasal dari 

penyerahan dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), 

Kepolisian Resor (Polres) maupun RS. 

Panti berkoordinasi dengan berbagai pihak. Pemerintah Kota 

Semarang melalui Dinas Sosial Kota Semarang memberikan bantuan 

dana operasional yang diberikan pertahun dan keterampilan atau 

pengetahuan dari petugas khusus. Koordinasi dengan Dinas 

Kesehatan Kota Semarang dalam hal pelayanan kesehatan yaitu 

pemeriksaan kesehatan lansia dan kunjungan dokter puskesmas 

secara rutin. Panti juga mendapatkan dana dari donatur dan bantuan 

masyarakat berupa uang, sembako, pakaian, selimut, dan lain-lain. 

Pelayanan kesehatan yang ada di panti cukup lengkap dan 

diberikan secara gratis, mulai dari promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif, walaupun belum ada pelayanan khusus lansia (geriatri). 

Kunjungan dokter umum dari Puskesmas Gondoriyo rutin dilakukan 

sebulan sekali. Pelayanan lain berupa penimbangan, pemeriksaaan 

darah, penyuluhan kesehatan dan senam lansia. Panti sering 

mendapat kunjungan insidental dari berbagai institusi seperti 
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Universitas Diponegoro Semarang dan institusi pendidikan 

keperawatan sehingga menambah pelayanan kesehatan lansia di 

panti tersebut. 

Sebagai wakil ketua panti, Ibu Sri mengetahui peraturan 

mengenai BPJS. Pihak panti memiliki kerjasama dengan BPJS 

dalam hal pembuatan kartu BPJS. Lansia di panti belum semua 

memiliki jaminan kesehatan. Hanya ada 3 lansia yang menjadi 

peserta JKN-PBI karena masalah data kependudukan (KTP atau 

KK). Pihak panti telah berupaya membantu lansia yang tidak 

memiliki identitas ke Dispendukcapil Kota Semarang. 

Saat ini pihak panti memang tidak mengurus kepesertaan 

JKN  lansia karena ada bantuan dari Dinas Sosial. Apabila lansia di 

panti sakit maka pihak panti akan menghubungi dokter puskesmas, 

atau lansia dibawa ke puskesmas tanpa dipungut biaya tambahan. 

Apabila perlu rawat inap di RS maka dirujuk ke RS Pemerintah (RS 

Tugu Semarang). Pembiayaan di RS menggunakan JKN bila 

kepesertaan aktif. Bila lansia tidak memiliki JKN maka pihak panti 

akan mengurus “Surat Tak Mampu/ Surat Penghuni Panti” ke Dinas 

Sosial sehingga dibebaskan biaya rawat inap di RS Pemerintah.  

 

3) Lansia Panti Wredha Harapan Ibu 

Wawancara dilakukan dengan lansia panti yaitu Ibu Siti 

Rohmani, pada tanggal 26 November 2018 bertempat di Panti 
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Wredha Harapan Ibu Semarang. Ibu Siti sudah tinggal di panti 

selama 3 tahun dan cukup senang tinggal di panti tersebut.  

Ibu Siti tinggal di panti atas keinginan sendiri karena sudah 

tidak punya keluarga yang mengurus. Beliau berasal dari luar kota 

Semarang, yaitu Surakarta. Saat ini kondisi beliau sehat. Pelayanan 

kesehatan yang didapatkan di panti meliputi posyandu lansia berupa 

cek kesehatan dan pengobatan. Ada kunjungan dokter sebulan 

sekali. Ada juga kunjungan dokter, perawat maupun mahasiswa dari 

berbagai instansi seperti Universitas Diponegoro, Rumah Zakat, 

Laskar Sedekah, dan lain-lain. 

Ibu Siti tidak memiliki jaminan kesehatan. Beliau tidak 

terdaftar sebagai peserta JKN karena tidak memiliki Kartu Keluarga. 

Beliau juga tidak terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Daerah 

Semarang karena sesuai KTP masih berdomisili di Surakarta. 

Selama tinggal di panti, beliau belum pernah mengalami sakit berat 

yang memerlukan perawatan di rumah sakit.  

 

B. PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Hak atas Jaminan 

Kesehatan Lansia Terlantar  

Berdasarkan data penduduk, jumlah lansia di Indonesia cukup 

banyak dan meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah lansia juga 

diiringi dengan peningkatan angka kesakitan. Selain itu, masih banyak 

penduduk yang miskin sehingga tidak memiliki jaminan kesehatan. 
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Peningkatan angka kesakitan tanpa diiringi cakupan jaminan kesehatan 

dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, 

diperlukan perlindungan hak preventif berupa perlindungan hak jaminan 

kesehatan bagi lansia, terutama lansia terlantar atau tidak mampu, untuk 

mencegah peningkatan masalah kesehatan pada kaum lansia.  

Lansia adalah kelompok usia yang rentan mengalami masalah 

kesehatan dan sosial ekonomi. Seiring bertambahnya usia, fungsi tubuh 

lansia menurun sehingga tidak mampu lagi bekerja atau mencari nafkah 

untuk memenuhi kebutuhannya. Di samping itu, lansia rentan terserang 

berbagai penyakit sehingga memerlukan pelayanan kesehatan kontinu 

dengan biaya perawatan yang tidak sedikit. Dengan kondisi tersebut, 

Pemerintah berupaya menyelenggarakan kesejahteraan sosial lansia, salah 

satunya pemeliharaan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan lansia, membantu lansia untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan dan meringankan beban biaya kesehatan, maka Pemerintah 

menyediakan pelayanan kesehatan lansia di panti wredha dan 

menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  

Pelayanan kesehatan dalam panti diberikan secara gratis bagi lansia 

di panti milik Pemerintah, sesuai Permensos Pedoman Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia dan Perda Jateng Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia, 

meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Pemerintah 

memberi bantuan dana operasional dan bantuan kunjungan dokter untuk 

memelihara kesehatan lansia. Akan tetapi, profil penghuni panti wreda 

Swasta di Semarang dapat dikelompokkan menjadi mampu/tidak mampu, 
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masih memiliki keluarga mampu/tidak, berasal dari dalam/luar kota 

Semarang, memiliki kelengkapan data penduduk/tidak, memiliki 

kepesertaan jaminan kesehatan/tidak, dan lain-lain. Variasi profil tersebut 

belum diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah sehingga belum jelas 

mana kelompok lansia yang menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah. 

Lansia terlantar atau tidak mampu menjadi kelompok masyarakat 

khusus yang dilindungi hak jaminan kesehatannya di Indonesia. Hal 

tersebut tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945 dan Pasal 9 butir 1 UU 

Kesejahteraan Sosial yaitu jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin 

lansia terlantar atau orang tidak mampu agar kebutuhan dasarnya 

terpenuhi. Jaminan sosial bagi lansia terlantar dalam Pasal 10 PP 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi 

kesejahteraan sosial yang diatur sesuai UU Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN).  

Jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam UU SJSN, salah satu bentuk 

jaminan sosial yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang 

diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial. Berdasarkan prinsip 

asuransi sosial atau mekanisme pengumpulan dana wajib melalui iuran 

yang dibayarkan oleh peserta sendiri atau oleh Pemerintah, maka Peserta 

JKN dibagi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non-PBI.  

Hak atas jaminan kesehatan lansia terlantar atau tidak mampu 

dilakukan Pemerintah dalam bentuk kepesertaan JKN dan pelayanan 

kesehatan. Kriteria PBI sesuai Pasal 14 UU SJSN dan Pasal 1 Perpres 
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Jaminan Kesehatan yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu. Dalam hak 

kepesertaan tersebut, lansia terlantar mendapatkan bantuan iuran dari 

Pemerintah (PBI). Selain itu, Pemerintah membantu mendaftarkan PBI 

sebagai peserta ke BPJS sesuai Pasal 14 UU SJSN dan Pasal 18 UU BPJS. 

Peserta PBI didaftarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. 

Hak atas jaminan kesehatan lansia di Kota Semarang juga dapat 

berupa bentuk pelayanan kesehatan. Hal itu diatur dalam Pasal 6 Perda 

Jateng Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia bahwa Pemerintah Daerah 

memberikan pelayanan kesehatan berupa promotif dan preventif (berupa 

pemberian informasi kesehatan), kuratif dan rehabilitatif (dalam bentuk 

pelayanan kesehatan perorangan di fasilitas kesehatan dasar dan lanjutan).  

Hak jaminan kesehatan lansia terlantar di Semarang juga tertuang 

dalam Pasal 8 Perwal Semarang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 

bahwa orang terlantar, penghuni sosial maupun penyandang masalah 

kesejahteraan sosial lainnya menjadi Peserta Jaminan Kesehatan yang 

dibantu Pemerintah Daerah. Sejak 1 November 2017, Pemerintah Kota 

Semarang melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang telah mencanangkan 

Jaminan Kesehatan Daerah Semarang, atau yang dikenal dengan istilah 

program UHC. Istilah Universal Health Coverage (UHC) sendiri memiliki 

2 arti. Menurut WHO, UHC berarti suatu sistem yang menjamin seluruh 

masyarakat menerima layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa 

mengalami kesulitan keuangan. Selain itu istilah program UHC digunakan 

sebagai sebutan untuk Jaminan Kesehatan Daerah Kota Semarang. 
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Jaminan Kesehatan Daerah Semarang hanya diperuntukkan bagi 

warga Semarang dengan syarat kepesertaan sesuai Pasal 5 Perwal 

Semarang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, meliputi:   

1) Masyarakat yang berdomisili di Kota Semarang yang bukan peserta 

JKN Pemerintah Pusat dan Provinsi (dibuktikan fotocopy KTP dan 

Kartu Keluarga dengan domisili minimal 6 bulan) 

2) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas 1 dan 2 yang 

menunggak iuran 3 bulan berturut-turut. 

3) Peserta PBPU kelas 3 yang menunggak iuran 1 bulan. 

4) Bayi baru lahir dari peserta PBI Daerah dan 

5) Bayi baru lahir dari peserta PBPU kelas 1 atau 2 yang belum 

didaftarkan. 

 

Dalam rangka memenuhi hak atas jaminan kesehatan lansia 

terlantar, maka Pemerintah Pusat dan Daerah berupaya melakukan tugas 

dan kewajiban sesuai regulasi. Berbagai instansi Pemerintah Daerah 

dibentuk dalam upaya untuk memenuhi hak jaminan kesehatan lansia 

terlantar, antara lain Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Sosial Kota 

Semarang, BPJS Kesehatan Kota Semarang, dan lain-lain. 

Dinas Kesehatan Kota Semarang bertugas menangani pelayanan di 

bidang kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, salah satu tugas Dinas Kesehatan adalah 

pembinaan, pemantauan dan pengawasan program JKN dan Jaminan 

Kesehatan Daerah Semarang. Tugas secara umum dalam hal kepesertaan, 

manajemen, monitoring dan evaluasi jaminan kesehatan. Hingga saat ini 

Dinas Kesehatan Kota Semarang telah melakukan tugas sesuai dengan 

Perwal Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota 
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Semarang, walaupun masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaan 

tugas tersebut. 

Kendala dalam pelaksanaan tugas jaminan kesehatan adalah terkait 

kepesertaan. Jaminan kesehatan sosial di Kota Semarang berupa JKN dan 

Jaminan Kesehatan Daerah Semarang. JKN berlaku untuk umum, 

sedangkan Jaminan Kesehatan Daerah Semarang khusus untuk warga 

Semarang. Lansia di panti wredha yang tidak mampu dapat diikutsertakan 

dalam peserta JKN-PBI maupun Jaminan Kesehatan Daerah Semarang 

bila memenuhi syarat. Peserta PBI dalam Pasal 9 PP Jaminan Kesehatan 

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang sosial dan didaftarkan sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan. 

Lansia dapat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Daerah Semarang bila 

memenuhi syarat dalam Perwal Semarang Penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan yaitu memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), domisili 

minimal 6 bulan di Kota Semarang (dibuktikan KTP dan KK), bukan 

peserta JKN Pemerintah Pusat dan Provinsi. 

Dinas Sosial Kota Semarang bertugas menangani masalah di 

bidang sosial. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Dinas Sosial 

Kota Semarang, salah satu tugas Dinas Sosial adalah pembinaan, 

pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi sosial 

lansia sesuai Perwal Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial 

Kota Semarang. Hingga saat ini Dinas Sosial telah melaksanakan tugas 

sesuai dengan Perwal tersebut. Dinas Sosial menangani lansia terlantar 
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paska razia, lalu menempatkan lansia dalam panti wredha milik 

Pemerintah atau Swasta di Kota Semarang atau mengembalikan lansia 

terlantar tersebut ke Dinas Sosial sesuai daerah domisili.  

Lansia terlantar yang telah ditampung di panti tetap mendapatkan 

bantuan dari Dinas Sosial Kota Semarang. Bantuan berupa dana 

operasional yang diberikan kepada panti wredha yang terdaftar dalam 

Dinas Sosial Kota Semarang. Selain itu, bantuan administrasi seperti 

pembuatan surat rekomendasi saat lansia dirawat di RS sehingga 

mendapatkan pembebasan biaya. Tidak ada tugas Dinas Sosial dalam 

pengurusan JKN atau Jaminan Kesehatan Daerah Semarang. Pengurusan 

jaminan kesehatan tersebut dapat langsung ke kantor BPJS maupun Dinas 

Kesehatan Kota Semarang. Pada lansia yang belum teregister dilakukan 

register data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah 

badan hukum yang menyelenggarakan JKN. Tugas BPJS Kesehatan dalam 

Pasal 10 UU BPJS, antara lain melakukan dan/atau menerima pendaftaran 

peserta, serta memberikan informasi mengenai program jaminan sosial 

kepada peserta dan masyarakat. Kewajiban BPJS dalam Pasal 13 UU 

BPJS antara lain memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur 

untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya.  

BPJS Cabang Semarang telah melakukan pendaftaran peserta. 

Prosedur pendaftaran adalah peserta datang ke kantor BPJS Cabang 

Semarang dengan membawa kelengkapan administrasi pendaftaran. 

Dalam hal pemberian informasi publik mengenai jaminan sosial, BPJS 
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Cabang Semarang telah melakukan banyak kegiatan sosialisasi ke 

kecamatan, kelurahan, beberapa puskesmas maupun yayasan sosial.  

Sesuai kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, kepesertaan JKN-KIS 

ditargetkan mencapai 95% penduduk Indonesia pada tahun 2019. Akan 

tetapi hingga saat ini cakupan peserta belum memenuhi target tersebut 

karena beberapa kendala seperti data jumlah penduduk yang bias, kurang 

kesadaran masyarakat akan perlunya jaminan kesehatan sosial dan adanya 

kendala pengurusan data penduduk pada masyarakat. BPJS Kesehatan 

tidak memiliki kewenangan untuk mengurus data kependudukan pada 

warga yang belum memenuhi syarat administrasi lengkap. BPJS 

Kesehatan Cabang Semarang telah melakukan berbagai upaya melalui 

koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan sosialisasi pada masyarakat untuk 

meningkatkan cakupan kepesertaan JKN.  

Lansia terlantar atau tidak mampu merupakan subjek hukum yang 

tidak memiliki kecakapan untuk mendapatkan hak-hak hukumnya. Oleh 

karena itu berbagai pihak perlu mengupayakan hak-hak lansia tersebut 

terpenuhi. Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesesuaian antara peran 

atau tugas yang telah dilaksanakan BPJS Kesehatan Cabang Semarang, 

Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Semarang dengan regulasi yang 

ada. Walaupun dalam implementasi masih ditemui berbagai kendala. 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui perlindungan hak atas jaminan 

kesehatan lansia di panti wredha Kota Semarang. 
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2. Implementasi Perlindungan Hak Atas Jaminan Kesehatan Lansia Di 

Panti Wredha Kota Semarang  

Berdasarkan studi lapangan didapatkan bahwa lansia di RPSLU 

Pucang Gading Semarang berasal dari dalam dan luar kota Semarang, 

lansia terlantar, tidak mampu, tidak memiliki keluarga yang mengurus dan 

beberapa tidak memiliki data kependudukan (KTP atau KK). Profil serupa 

juga ditemui pada panti wredha Swasta yaitu PWRA II Bongsari dan 

PWHI, yang terdiri dari lansia dari dalam dan luar kota Semarang, 

kurang/tidak mampu, tetapi beberapa lansia masih memiliki keluarga 

walaupun kondisi ekonomi tidak mampu. Berdasarkan profil lansia ketiga 

panti wredha di Kota Semarang tersebut sesuai dengan Perda Jateng 

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa panti wredha 

sebagai tempat pelayanan kesejahteraan untuk lansia terlantar.  

Kesejahteraan sosial merupakan hak legal bagi lansia karena diatur 

secara khusus dalam UU Kesejahteraan Lanjut Usia, PP Peningkatan 

Kesejahteraan Lanjut Usia, Perda Jateng Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Lanjut Usia, dan lain-lain. Hak kesejahteraan sosial lansia dipenuhi oleh 

Pemerintah dalam berbagai bentuk pelayanan seperti pelayanan kesehatan, 

jaminan sosial dan lain-lain. Jaminan sosial sesuai Pasal 34 UUD 1945 dan 

Pasal 9 butir 1 UU Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk lansia 

terlantar dan orang tidak mampu lainnya. Jaminan sosial untuk lansia 

terlantar di Indonesia diberikan dalam bentuk asuransi sosial dalam SJSN 

yang diselenggarakan oleh BPJS. Salah satu bentuk jaminan sosial adalah 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 
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Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa lansia di RPSLU 

Pucang Gading, PWRA II Bongsari dan PWHI belum semuanya terdaftar 

dalam JKN. Di RPSLU Pucang Gading Semarang hanya 50 lansia dari 

total 100 lansia (50%) yang terdaftar dalam JKN dengan iuran dibayar 

oleh Pemerintah (JKN PBI). Pada PWRA II Bongsari hanya 5 lansia dari 

total 30 lansia (17%) yang terdaftar dalam JKN dengan iuran dibayar oleh 

keluarga (JKN non-PBI). Pada PWHI hanya 3 lansia dari total 36 lansia 

(8%) yang terdaftar dalam JKN dengan iuran dibiayai Pemerintah (JKN 

PBI). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan pengaturan perlindungan hak 

atas jaminan kesehatan lansia terlantar karena masih banyak lansia yang 

belum terdaftar dalam kepesertaan JKN. 

Hak atas jaminan kesehatan lansia terlantar merupakan hak positif 

yang dalam pemenuhannya dilakukan oleh Pemerintah. Dalam Pasal 6 

Perpres Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa Setiap penduduk Indonesia 

wajib menjadi peserta JKN. Jaminan kesehatan bagi lansia bertujuan untuk 

memberikan perlindungan kesehatan sehingga lansia memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan dapat memperoleh pelayanan kesehatan 

preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif di fasilitas kesehatan yang 

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Hak atas jaminan kesehatan lansia 

dilindungi dalam UU SJSN, UU BPJS, dan Perpres Jaminan Kesehatan. 

Hak jaminan kesehatan lansia diberikan Pemerintah dalam bentuk 

kepesertaan JKN. JKN diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial. 

Prinsip asuransi sosial berarti ada mekanisme pengumpulan dana wajib, 

yang berasal dari iuran yang dibayarkan oleh peserta sendiri atau oleh 
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Pemerintah, guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi 

yang menimpa Peserta. Lansia terlantar atau tidak mampu dipelihara oleh 

Negara sehingga dalam hal kepesertaan JKN dikelompokkan dalam 

Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 14 

UU SJSN dan Pasal 1 Perpres Jaminan Kesehatan bahwa kriteria PBI yaitu 

fakir miskin dan orang tidak mampu. 

Berdasarkan studi lapangan didapatkan bahwa lansia di RPSLU 

Pucang Gading Semarang, PWRA II Bongsari dan PWHI tidak ada yang 

terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Daerah Semarang. Jaminan ini adalah 

jaminan kesehatan terintegrasi JKN, khusus untuk warga Semarang, yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan Perwal 

Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan. Adanya Perwal Semarang tersebut merupakan salah satu 

bentuk perlindungan hak warga Semarang yang tidak mampu untuk 

memiliki jaminan kesehatan. Dalam Pasal 8 Perwal tersebut, disebutkan 

bahwa orang tidak mampu yang tidak teregister, penghuni panti sosial, dan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya menjadi peserta jaminan 

kesehatan yang dibiayai Pemerintah Daerah. Akan tetapi pada hasil 

penelitian nampak bahwa hak kepesertaan jaminan kesehatan bagi lansia 

di panti wredha Kota Semarang belum terpenuhi. 

Walaupun hak kepesertaan jaminan kesehatan lansia di tiga panti 

tersebut belum seluruhnya terpenuhi, tetapi hak pelayanan kesehatan 

lansia dalam panti telah terpenuhi. Dalam Pasal 9 Permensos Pedoman 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Pasal 6 Perda Jateng Penyelenggaraan 
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Kesejahteraan Lansia, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan 

kesehatan bagi lansia di panti. Berdasarkan studi lapangan didapatkan 

bahwa panti wredha milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (RPSLU 

Pucang Gading) menyediakan pelayanan kesehatan secara gratis di panti 

mulai dari pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. 

Pelayanan berupa penyuluhan, senam lansia, pengaturan makanan, 

pemeriksaan berkala oleh perawat (tekanan darah, berat badan), kunjungan 

dokter rutin dari Dinas Kesehatan dan kunjungan insidental dari beberapa 

instansi untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para lansia. Selain 

itu, seluruh kebutuhan lansia di panti menjadi tanggungan Dinas Sosial. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat peran Pemerintah Daerah 

melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dalam terpenuhinya hak 

jaminan kesehatan dalam hal pelayanan kesehatan bagi lansia di panti 

wredha milik Pemerintah. 

Pada panti wredha milik Swasta yaitu PWRA II Bongsari dan 

PWHI terdapat pelayanan kesehatan serupa dengan RPSLU Pucang 

Gading. Pelayanan kesehatan di PWHI mendapat bantuan dari Pemerintah 

berupa kunjungan dokter Puskesmas. Akan tetapi pelayanan kesehatan di 

PWRA II Bongsari disediakan oleh Yayasan yang menaungi panti 

tersebut. Kedua panti swasta ini mendapat bantuan dari Dinas Sosial 

berupa bantuan dana dan bantuan administrasi. Dana itu digunakan pihak 

panti untuk memenuhi kebutuhan dasar lansia yaitu makan. Bantuan 

administrasi berupa pembuatan surat keterangan penghuni panti. Oleh 
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karena itu, Pemerintah Daerah sudah cukup berperan melaksanakan 

kesejahteraan sosial lansia di panti wredha milik Yayasan. 

Berdasarkan uraian diatas, peran Pemerintah Daerah dalam 

melindungi hak kepesertaan jaminan kesehatan bagi lansia di panti wredha 

belum sepenuhnya dilakukan. Instansi Pemerintah Kota Semarang yaitu 

Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kota Semarang, dan BPJS Kesehatan 

Cabang Semarang berperan dalam pengadaan jaminan kesehatan bagi 

warga tidak mampu atau terlantar. Berdasarkan wawancara dengan 

perwakilan instansi-instansi tersebut, masih didapatkan beberapa kendala 

dalam pelaksanaan perlindungan hak atas jaminan kesehatan lansia di 

penti wredha Kota Semarang.  

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hak atas kepesertaan 

JKN maupun Jaminan Kesehatan Daerah Semarang bagi lansia di panti 

wredha Kota Semarang belum terlaksana sesuai pengaturan hukum dalam 

UUD 1945, UU maupun Perwal Semarang. Hal itu berarti bahwa keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat belum terpenuhi dan prinsip HAM yaitu prinsip 

kesetaraan dan non-diskriminasi juga belum terpenuhi. Agar dapat tercapai 

perlindungan hak atas jaminan kesehatan lansia terlantar di panti wredha 

Kota Semarang maka diperlukan koordinasi pihak-pihak terkait meliputi 

Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, BPJS 

Kesehatan Kota Semarang, pihak panti wredha, keluarga lansia dan 

masyarakat. Pihak-pihak tersebut perlu melakukan peran dan tugas sesuai 

regulasi yang ada demi terpenuhinya hak-hak lansia, terutama lansia 

terlantar, yang memerlukan bantuan untuk memenuhi hak-haknya. 
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3. Hambatan Dalam Implementasi Perlindungan Hak Atas Jaminan 

Kesehatan Lansia Di Panti Wredha Kota Semarang Dan Cara 

Mengatasi Hambatan 

a) Pihak Panti Wredha  

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala/pengurus di tiga 

panti wredha Kota Semarang, didapatkan hanya 50% lansia RSPLU 

Pucang Gading Semarang, 17% lansia PWRA II Bongsari dan 8% 

lansia PWHI, yang terdaftar dalam JKN. Ketiga panti tersebut belum 

mendaftarkan seluruh lansia di panti dalam kepesertaan JKN maupun 

Jaminan Kesehatan Daerah Semarang karena kurang lengkapnya data 

administrasi lansia untuk pendaftaran dan kurangnya tenaga pengurus 

yang mengurus pendaftaran tersebut. 

Kendala utama para lansia tersebut belum terdaftar dalam JKN 

adalah karena administrasi. Masalah di tiga panti tersebut antara lain 

masih banyak lansia yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) dan Kartu Keluarga (KTP). Padahal Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) yang terdapat dalam KTP dan KK merupakan 

syarat utama dalam pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. Belum 

lengkapnya syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk mendaftar 

menjadi peserta JKN PBI disebabkan antara lain beberapa lansia tidak 

teregister, tidak punya KTP atau KK, KTP atau KK lama dengan 

domisili luar kota tidak diperbaharui, serta kendala pengurusan KK 

baru di Semarang. 
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Beberapa lansia di tiga panti tersebut belum terdaftar dalam 

Jaminan Kesehatan Daerah Semarang disebabkan karena beberapa 

lansia berasal dari luar kota Semarang sehingga tidak memenuhi syarat 

pendaftaran peserta. Beberapa lansia yang memiliki KTP dan KK 

dengan domisili di luar kota mengalami kesulitan dalam mengurus 

KTP dan KK domisili Semarang karena sudah tidak ada keluarga di 

tempat domisili lama yang mau membantu mengurus administrasi 

pindah lansia tersebut. Selain itu, untuk membuat KTP dan KK 

Semarang diperlukan Kepala Keluarga baru dan tidak semua pengurus 

panti bersedia dicantumkan dalam pengurusan KK baru penghuni 

panti.  

Beberapa upaya telah dilakukan pihak panti untuk mengatasi 

kendala administrasi yang menghambat pengurusan JKN lansia. Ketiga 

panti telah mencoba melakukan registrasi pada beberapa lansia yang 

tidak memiliki KTP ke Dispendukcapil Kota Semarang. Selain itu, 

pihak panti telah berupaya untuk menghubungi keluarga atau kerabat 

lansia untuk meminta identitas lansia (KTP, KK) yang lama dan 

mengurus surat pindah, walaupun beberapa masih belum berhasil. 

Upaya lain adalah mengurus surat keterangan penghuni panti sosial ke 

Dinas Sosial Kota Semarang. 

Oleh karena masih banyak lansia di panti yang belum terdaftar 

dalam JKN atau Jaminan Kesehatan Daerah Semarang, maka terdapat 

beberapa upaya yang dilakukan pihak panti apabila lansia di panti 

wredha sakit. Upaya awal yang dilakukan pihak panti adalah 
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menghubungi dokter yayasan/ dokter yang telah ditugaskan di panti 

tersebut untuk konsultasi atau dokter dapat melihat kondisi lansia di 

panti. Apabila memerlukan rawat inap di Rumah Sakit, maka langkah 

pertama pihak panti akan menghubungi keluarga lansia (bila ada) 

sehingga biaya perawatan menjadi tanggungan keluarga. Alternatif lain 

adalah meminta bantuan dana dari sponsor, atau mengurus surat 

keterangan penghuni panti ke Dinas Sosial Kota Semarang sehingga 

memperoleh keringanan/ pembebasan biaya di RS Pemerintah di Kota 

Semarang. Apabila upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka biaya 

perawatan lansia menjadi tanggungan pihak panti atau Yayasan yang 

menaungi panti. 

 

b) Pihak BPJS Kesehatan  

Peran BPJS Kesehatan Cabang Semarang sesuai dengan Pasal 

10 UU BPJS yaitu menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan 

bertugas untuk melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta, 

mengumpulkan iuran, mengelola dana, membiayai pelayanan, 

memberikan informasi mengenai jaminan kesehatan kepada 

masyarakat, dan lain-lain.  

Pihak BPJS Kesehatan Cabang Semarang mengalami kendala 

dalam meningkatkan cakupan peserta JKN. Kendala utama pada 

pendaftaran peserta adalah diperlukan syarat-syarat lengkap meliputi 

Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebagai penyelenggara JKN, 

pihak BPJS berkewajiban melakukan pendaftaran peserta, tetapi tidak 
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memiliki kewenangan mengurus warga yang belum memiliki NIK 

dalam KTP dan KK. Pengurusan NIK perlu dilakukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Pihak BPJS tidak 

bisa membantu mendaftarkan lansia di panti wredha yang belum 

memiliki syarat administrasi lengkap.  

Salah satu upaya yang telah dilakukan pihak BPJS Kesehatan 

Cabang Semarang untuk meningkatkan cakupan peserta adalah 

melakukan upaya sosialisasi. Pihak BPJS Kesehatan Cabang Semarang 

telah melakukan sosialisasi mengenai pendafaran JKN melalui 

kunjungan ke beberapa tempat seperti berbagai kecamatan dan 

kelurahan, puskesmas, badan usaha atau yayasan sosial. Selain itu, 

informasi mengenai BPJS melalui berbagai media massa baik cetak 

maupun elektronik. 

Walaupun target cakupan JKN di Kota Semarang telah 

mencapai 93%, tetapi masih banyak lansia terlantar di panti wredha 

yang belum terpenuhi hak atas kepesertaan jaminan kesehatan. Dalam 

Pasal 34 UUD 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dipelihara oleh 

negara, serta Pasal 9 butir 1 UU Kesejahteraan Sosial bahwa jaminan 

sosial dimaksudkan untuk menjamin lansia terlantar dan orang tidak 

mampu. Hal tersebut berarti bahwa hingga saat ini hak atas 

kepesertaan jaminan kesehatan lansia terlantar belum terpenuhi. 

BPJS Kesehatan Cabang Semarang sebagai penyelenggara JKN 

sesuai Pasal 10 UU BPJS bertugas melakukan pendaftaran peserta dan 

memberikan informasi pada masyarakat. Namun dalam memenuhi hak 



101 
 

atas kepesertaan jaminan kesehatan lansia terlantar di panti wredha, 

pihak BPJS tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan koordinasi dari 

berbagai pihak meliputi Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Sosial 

Kota Semarang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Semarang, pihak panti wredha, maupun masyarakat untuk pendaftaran 

lansia terlantar di panti wredha dalam JKN maupun Jaminan 

Kesehatan Daerah Semarang. 

 

c) Pihak Dinas Kesehatan 

Peran Dinas Kesehatan Kota Semarang sesuai dengan Perwal 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang, antara lain menyiapkan 

kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan program 

pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional, serta 

koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi 

pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta 

program pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional. 

Dalam menjalankan tugas tersebut, pihak Dinas Kesehatan Kota 

Semarang mengalami kendala dalam penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah Semarang. 

Kendala utama adalah karena administrasi kependudukan belum tertib 

sehingga menghambat dalam pendaftaran jaminan kesehatan.   

Salah satu upaya yang telah dilakukan pihak Dinas Kesehatan 

Kota Semarang untuk meningkatkan cakupan peserta Jaminan 
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Kesehatan adalah dengan melakukan upaya sosialisasi. Pihak Dinas 

Kesehatan Kota Semarang telah melakukan sosialisasi mengenai 

Jaminan Kesehatan Daerah Semarang melalui kunjungan ke berbagai 

kecamatan, kelurahan dan puskesmas. Upaya sosialisasi diharapkan 

dapat memberikan informasi mengenai manfaat jaminan kesehatan dan 

prosedur pendaftaran jaminan kesehatan sehingga dapat meningkatkan 

cakupan kepesertaan JKN. 

 

Hak jaminan kesehatan lansia terlantar di panti wredha Kota Semarang 

masih belum sepenuhnya terpenuhi. Masih ada beberapa kendala dalam 

pemenuhan hak tersebut. Kendala terutama terjadi karena belum lengkapnya 

syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pendaftaran peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional maupun Jaminan Kesehatan Daerah Semarang.  

Perlu koordinasi atau kerjasama lintas sektoral dari pihak panti wredha, 

pihak Yayasan, Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang 

dan BPJS Cabang Semarang dalam pendaftaran jaminan kesehatan lansia panti 

wredha. Selain itu diperlukan peningkatan sosialisasi informasi dari Pemerintah 

Pusat maupun Daerah mengenai peraturan mengenai jaminan kesehatan. 

Sosialisasi Pemerintah Kota Semarang mengenai Jaminan Kesehatan Daerah 

Semarang perlu ditingkatkan sehingga warga Semarang mengetahui manfaat dan 

prosedur pendaftaran jaminan kesehatan tersebut. 

 

 

 

  


