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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hak atas jaminan 

kesehatan lansia di panti wredha Kota Semarang melalui studi pustaka dan 

studi lapangan di Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Sosial Kota 

Semarang, Kantor BPJS Kesehatan Cabang Semarang, dan tiga panti wredha 

di Semarang meliputi RPSLU Pucang Gading Semarang, PWRA II Bongsari 

dan Panti Wredha Harapan Ibu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

1. Pengaturan hukum terhadap perlindungan hak atas jaminan kesehatan bagi 

seluruh rakyat Indonesia sudah ada. Beberapa regulasi yang menjamin 

jaminan kesehatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tertuang dalam UU 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU Nomor 24 tahun 2011 tentang 

BPJS, PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang JKN, dan Perwal Semarang 

Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. 

Sementara regulasi yang menjamin jaminan sosial bagi lansia terlantar 

atau tidak mampu diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 1998 

tentang Kesejahteraan Lansia, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial, PP Nomor 43 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial Lansia. Akan tetapi, belum ada regulasi khusus 

mengenai perlindungan hak atas jaminan kesehatan lansia di panti wredha. 
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2. Implementasi perlindungan hak atas jaminan kesehatan lansia di panti 

wredha Kota Semarang, dalam hal kepesertaan Jaminan Kesehatan 

Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah, belum sesuai dengan pengaturan 

hukum yang ada. Setiap penduduk Indonesia berhak atas jaminan 

kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sesuai UU SJSN, 

UU BPJS dan Perpres Jaminan Kesehatan. Selain itu, khusus bagi warga 

Semarang, terutama penghuni panti sosial maupun orang terlantar atau 

tidak mampu memiliki hak menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah 

Semarang dengan klaim Pemerintah Daerah sesuai Perwal Semarang 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Pada penelitian di tiga panti wredha 

Kota Semarang, didapatkan hanya 50% lansia RPSLU Pucang Gading, 

17% lansia Panti Wredha Rindang Asih II Bongsari dan 8% lansia Panti 

Wredha Harapan Ibu yang terdaftar dalam kepesertaan JKN dan tidak ada 

yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Daerah Semarang. Berdasarkan 

data narasumber BPJS Kesehatan Cabang Semarang didapatkan cakupan 

Jaminan Kesehatan Nasional Semarang tahun 2018 adalah 93% dan belum 

mencapai target yaitu 95%. 

Walaupun seluruh lansia di tiga panti tersebut belum terdaftar dalam 

kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional maupun Daerah, akan tetapi para 

lansia tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dalam panti. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa lansia di tiga panti wredha tersebut 

mendapatkan pelayanan kesehatan di panti meliputi promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif yang diberikan Pemerintah melalui Dinas 
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Kesehatan, serta mendapatkan bantuan dana operasional rutin dari 

Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial.  

 

3. Beberapa kendala dalam implementasi perlindungan hak atas jaminan 

kesehatan lansia di panti wredha Kota Semarang meliputi 

a) Banyak lansia belum memenuhi syarat pendaftaran JKN karena tidak 

memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

b) Pihak panti mengalami keterbatasan dalam akses informasi. 

Kepala/pengurus panti wredha Kota Semarang kurang mengetahui 

peraturan dan prosedur pendaftaran jaminan kesehatan. 

c) Kurang sosialisasi atau informasi mengenai jaminan kesehatan, 

terutama Jaminan Kesehatan Daerah Semarang ke panti-panti sosial. 

d) Kurang koordinasi instansi-instansi terkait pengadaan jaminan 

kesehatan meliputi Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Sosial 

Kota Semarang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Dispendukcapil) Kota Semarang, dan BPJS Kesehatan Cabang 

Semarang. 

Upaya mengatasi kendala yang ada antara lain: 

a) Pihak panti wredha mengatasi kendala tersebut dengan membantu 

mengurus registrasi lansia ke Dispendukcapil Semarang atau 

menghubungi keluarga lansia untuk mengurus data kependudukan 

lansia, walaupun beberapa masih belum berhasil. Pada lansia yang 

belum memiliki jaminan kesehatan, maka bila lansia sakit, pihak panti 

akan menghubungi dokter panti untuk berkonsultasi atau memeriksa 



106 
 

lansia tersebut di panti. Bila perlu rawat inap di Rumah Sakit, maka 

pihak panti akan meminta bantuan keluarga lansia (bila ada), Dinas 

Sosial Kota Semarang, bantuan dana dari Sponsor atau Yayasan untuk 

menangani pembiayaan tersebut. 

b) Pihak BPJS Kesehatan Cabang Semarang selaku penyelenggara JKN 

sesuai dengan UU BPJS, tidak memiliki kewenangan dalam 

pengurusan data penduduk (NIK, KTP dan KK), yang merupakan 

syarat mutlak dalam pendaftaran peserta JKN. BPJS telah melakukan 

sosialisasi guna memberikan informasi pentingnya JKN dan prosedur 

pendaftaran, dalam rangka mencapai target cakupan kepesertaan JKN 

tahun 2019 yaitu 95% penduduk Indonesia. 

c) Pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang sesuai Perwal Semarang 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan 

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

Semarang, telah melakukan kewajiban di bidang kesehatan, antara lain 

melakukan sosialisasi Jaminan Kesehatan Daerah Semarang di 

berbagai wilayah Semarang dan telah bekoordinasi dengan BPJS 

Kesehatan Cabang Semarang dalam meningkatkan kepesertaan 

jaminan kesehatan. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di instansi Pemerintah 

dan tiga panti wredha di Kota Semarang, didapatkan ketidaksesuaian antara 

teori atau regulasi mengenai perlindungan hak atas jaminan kesehatan lansia 
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di panti wredha dengan implementasi di lapangan. Dari hasil penelitian, maka 

dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut. 

 

1. Bagi Pemerintah 

Profil penghuni panti wreda di Semarang bervariasi mulai dari 

mampu/tidak mampu, masih memiliki keluarga mampu/tidak, berasal dari 

dalam/luar kota Semarang, memiliki kelengkapan data penduduk/tidak, 

memiliki kepesertaan jaminan kesehatan/tidak, dan lain-lain sehingga 

perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah agar jelas mana 

kelompok lansia yang menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah. 

Perlunya Peraturan Daerah yang mencantumkan lansia tidak mampu atau 

terlantar penghuni panti untuk mendapatkan hak kepesertaan jaminan 

kesehatan yang dibiayai Pemerintah (PBI). Selain itu perlu Peraturan 

Pemerintah yang lebih jelas mengenai kriteria tidak mampu yang termasuk 

dalam peserta PBI, yang sebelumnya telah diatur dalam PP Nomor 101 

Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sehingga 

rakyat yang memang tidak mampu yang mendapat bantuan iuran dari 

Pemerintah. 

Kendala belum terdaftarnya lansia di panti dalam Jaminan 

Kesehatan Nasional maupun Jaminan Kesehatan Daerah terutama karena 

tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Oleh sebab itu, 

perlu adanya Peraturan Daerah yang lebih tegas mengenai penertiban data 

kependudukan dan kemudahan pengurusan data penduduk bagi lansia 

tidak mampu atau terlantar penghuni panti.  
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2. Bagi BPJS Kesehatan 

Sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka 

BPJS Kesehatan perlu meningkatkan cakupan kepesertaan JKN terutama 

bagi orang yang miskin dan terlantar melalui koordinasi dengan Dinas 

Sosial Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang dan pihak panti. 

BPJS Kesehatan perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai 

manfaat dan prosedur pendaftaran JKN ke panti-panti sosial maupun 

yayasan yang menaungi panti-panti sosial. 

 

3. Bagi Pihak Panti Wredha 

Pihak panti perlu lebih aktif dalam mengikuti perkembangan 

informasi mengenai Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan 

Kesehatan Daerah Semarang. Selain itu diperlukan koordinasi pihak panti 

atau Yayasan yang menaungi panti dengan Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Semarang, dan keluarga lansia (bila ada) dalam 

mengurus data kependudukan dan pengadaan jaminan kesehatan bagi 

lansia di panti wredha. 

 

 

 

  


