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BAB III

HASIl PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Wilayah Pelayanan Jaminan Kesehatan di Kota

Semarang

Pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan

perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pada pelayanan

kesehatan perseorangan dapat diselenggarakan melalui program

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu program

Pemerintah di bidang kesehatan yang di selenggarakan di seluruh

wilayah Indonesia termasuk di Kota Semarang. Kota Semarang

merupakan kota metropolitan yang memiliki luas wilayah 373,70 km

yang terdiri dari 16 Kecamatan yaitu: Banyumanik, Candisari,

Gajahmungkur, Gayamsari, Genuk, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan,

Pedurungan, Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Timur,

Semarang Utara, Semarang Selatan, Tembalang dan Tugu, serta

memiliki 117 Kelurahan.

Kota Semarang memiliki jumlah penduduk sejumlah 1.667.131

jiwa.47 Memiliki Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (selanjutnya

disebut FKTP) pelaksana JKN sejumlah 206 terdiri dari 72 dokter

pelayanan primer, 97 Klinik Pratama dan 37 Puskesmas, serta

47 Berdasarkan data Dispenduk Capil Periode Semester 1 Tahun 2018



56

memiliki Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (selanjutnya

disebut FKRTL) sejumlah 17 rumah sakit baik milik Pemerintah

maupun swasta.

2. Alur Pelayanan Pasien BPJS KCU Semarang Kesehatan

Gambar 3.1 Alur Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa pasien yang telah

terdaftar menjadi anggota JKN-KIS berhak mendapatkan pelayanan

kesehatan menggunakan fasilitas pelayanan BPJS Kesehatan. Adapun

alur pelayanannya adalah pasien yang telah terverifikasi sebagai

peserta JKN-KIS dapat memperoleh pelayanan kesehatan dimulai pada

fasilitas kesehatan tingkat pertama, apabila pasien tidak mampu

ditangani maka dilaksanakan rujukan ke rumah sakit, setelah kondisi

pasien baik maka dapat dirujuk kembali ke FKTP asal. Kemudian
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sebagai haknya rumah sakit dan FKTP dapat mengajukan klaim

kepada BPJS Kesehatan menggunakan sistem INA-CBG’s

3. Data Jumlah FKTP dan FKRTL Sebagai Mitra BPJS Kesehatan di

Kota Semarang

Tabel 3.1 Data Jumlah FKTP dan FKRTL di Kota Semarang

No Jenis pelayanan kesehatan Jumlah

1 FKTP Puskesmas 37 unit

2 FKTP Dokter Pelayanan Primer 72

3. FKTP Klinik Pratama 97

4. FKRTL Rumah Sakit 17

Jumlah 223

Sumber : BPJS Kesehatan Kota Semarang 2019

4. Hasil Wawancara dengan Narasumber dan Responden Penelitian

a. Hasil Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang

Hasil wawancara dengan Ibu Y selaku Kasie Jaminan Kesehatan

dan Kemitraan Dinas Kesehatan Kota Semarang, dilaksanakan

pada tanggal 20 Januari 2019 dan 22 Januari 2019.

Dinas Kesehatan Kota Semarang dibentuk berdasarkan Perda

Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, yang

pada BAB V Pasal 11, 12 dan 13 dijelaskan Memiliki tugas dan

fungsi untuk membantu Walikota dalam melaksanakan otonomi

daerah di bidang kesehatan.
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Salah satu program otonomi daerah di bidang kesehatan yang

sedang dilaksanakan di Kota Semarang adalah pelaksanaan

Jaminan Kesehatan dalam rangka Universal Health Coverage

(UHC) merupakan suatu program dimana warga Kota Semarang

diharapkan sebesar 95% menjadi anggota Jaminan Kesehatan

Nasional, baik sebagai penerima bantuan iuran maupun peserta

mandiri (non penerima bantuan iuran).

Pemerintah daerah memiliki hak melaksanakan program

kesehatan milik Pemerintah Pusat yang diselenggarakan secara

otonom sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berbunyi

“Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan

berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas

pembantuan”. Adapun yang dimaksud dengan Desentralisasi

adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat

kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Terkait dengan kepesertaan JKN di Kota Semarang sudah

diatur pada ketentuan Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun

2017 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Terdapat pada

Pasal 4 yang dijelaskan bahwa peserta JKN Kota Semarang terdiri

dari bukan PBI Jaminan Kesehatan dan PBI Jaminan Kesehatan.

Pembagian jenis PBI Jaminan Kesehatan diatur melalui Pasal 4

ayat (2) yang menjelaskan bahwa:
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Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi:
a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBD)  yaitu peserta PBI yang iuran
kesehatannya dibebankan kepada Pemerintah Pusat

b. Peserta PBI Jaminan Kesehatan Provinsi yaitu peserta PBI
yang iuran kesehatannya dibebankan kepada Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah

c. Peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah yaitu peserta PBI
yang iuran kesehatannya dibebankan kepada Pemerintah
Kota Semarang

Ketentuan tersebut sejalan dengan yang diuraikan oleh Ibu Y

bahwa fakta di lapangan peserta PBI dibagi menjadi tiga kelompok

yaitu PBI Jaminan Kesehatan APBN (pembiayaan dari Pemerintah

Pusat), PBI Jaminan Kesehatan Provinsi (pembiayaan dari

Pemerintah Provinsi) dan PBI Jaminan Kesehatan Daerah

(pembiayaan dari Pemerintah Kota Semarang).

Persyaratan untuk menjadi PBI Jaminan Kesehatan Daerah

diatur pada Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

Peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah meliputi:
a. Masyarakat yang berdomisili di Kota Semarang yang bukan

peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pemerintah
Pusat dan Provinsi.

b. Peserta PBPU Kelas I dan Kelas II yang menunggak iuran
Jaminan Kesehatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
dapat dialihkan ke peserta PBI daerah Kelas III.

c. Peserta PBPU Kelas III yang menunggak iuran Jaminan
Kesehatan selama 1 (satu) bulan dialihkan ke peserta PBI
Daerah Kelas III

d. Bayi baru lahir dari peserta PBI daerah dan
e. Bayi baru lahir dari peserta PBPU Kelas I dan Kelas II

Penerapan ketentuan tersebut sudah dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Kota Semarang sebagai pelaksana pendaftaran peserta
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Jaminan Kesehatan. Ketentuan pelayanan kesehatan bagi peserta

PBI Jaminan Kesehatan Daerah adalah harus menggunakan FKTP

milik Pemerintah yaitu Puskesmas dan untuk hal tersebut maka

peserta Jaminan Kesehatan daerah harus mengisi formulir surat

pernyataan tentang kesediaan menjadi peserta JKN-KIS PBI APBD

II, kesediaan berobat di Puskesmas dan pelayanan rawat inap di

Kelas III. Redistribusi Kepesertaan PBI APBD II ke FKTP non

Puskesmas sesuai dengan Perpres nomor 82 tahun 2018 sedang

dikaji dan menunggu Peraturan Menteri Kesehatan. Hal yang perlu

dikaji adalah adanya beban berat di APBD dikarenakan Pemerintah

Daerah harus menanggung biaya premi JKN APBD II dan biaya

rutin Puskesmas yang sejak Puskesmas menjadi Badan Layanan

Umum Daerah 80 % biaya operasional Puskesmas dibiayai dari

hasil kapitasi, bila Kepesertaan JKN APBD II didistribusikan ke

FKTP non Puskesmas dikhawatirkan Puskesmas tidak dapat

survive dan harus dibantu oleh Pemerintah Daerah. Hal lainnya

yang menjadi pertimbangan adalah karena demi untuk mengejar

UHC atau Kepesertaan JKN 95 % maka dalam memverifikasi

Peserta PBI APBD II , Pemerintah Kota Semarang tidak

menentukan syarat khusus tentang status ekonomi dari peserta yang

diperbolehkan menjadi Peserta JKN APBD II dengan kata lain

hanya mengejar kuantitas atau jumlah, sehingga dikhawatirkan

Peserta JKN APBD II akan semakin bertambah seiring dengan
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banyaknya Peserta non PBI PBPU yang mengalihkan status

kepesertaannya dikarenakan diberlakukannya Permenkes nomor 51

tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam

Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta non PBI saat

mendapatkan pelayanan di FKRTL. Berbeda dengan Peserta non

PBI , Peserta PBI dapat seketika aktif kepesertaannya saat

dibutuhkan sedangkan Peserta non PBI harus menunggu 14 hari.

Keuntungan lainnya adalah Peserta PBI  tidak dapat dinonaktifkan

kepesertaannya karena Pemerintah Daerah terlambat membayar

premi dan atas keterlambatan ini juga Peserta PBI tidak dikenakan

denda. Setelah adanya program UHC ini disertai hak hak

istimewanya maka Peserta non PBI dengan sengaja melakukan

tunggakan agar dapat menjadi peserta PBI APBD II dan ada

kecenderungan bahwa Peserta yang menunggak ini tidak akan

melunasi tunggakannya karena tidak ada sanksi apapun yang

dicantumkan disurat pernyataan kesanggupan membayar

tunggakan.

Untuk saat ini jumlah kepesertaan JKN-KIS masyarakat Kota

Semarang sudah mencapai angka 1.591.610 jiwa atau 95,47 %.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang

diselenggarakan melalui perjanjian kerja sama antara Pemkot

Semarang dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang Nomor

978/KTR/VI-01/1218 tentang Penyelenggaraan JKN bagi
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Penduduk Kota Semarang Dalam Rangka Universal Health

Coverage perjanjian kerja sama tersebut mengatur tentang

pedoman penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat

Kota Semarang  dalam rangka UHC.

Syarat pelayanan kesehatan bagi peserta PBI APBD II diatur

pada Pasal 11 Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017

Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang dijelaskan pada

masing-masing ayat berbunyi:

(1) Masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan
dengan klaim Pemerintah Daerah mendapat pelayanan
rawat jalan dan rawat inap di FKTP dan FKTRL yang
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

(2) Masyarakat yang menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan,
Peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah dan Peserta
Jaminan dengan klaim Pemerintah Daerah mendapatkan
pelayanan rawat inap Kelas III

(3) Hal teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan
diatur dalam perjanjian kerja sama.

Ketentuan tersebut sejalan dengan penerapan di lapangan

sesuai dengan pernyataan ibu Y yang menyatakan lingkup

pelayanan peserta PBI APBD II adalah pelayanan kesehatan rawat

jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, rawat jalan

tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, pelayanan maternal

neonatal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak Kelas

perawatan rawat inap di FKTRL adalah Kelas III, apabila pasien

tersebut naik Kelas maka kepesertaannya akan gugur selamanya.

Namun faktanya rumah sakit tidak pernah melaporkan hal tersebut
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karena tidak ada perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah

dan rumah sakit sehingga kepesertaan masih terus berjalan.

Permasalahan pelaksanaan JKN di Kota Semarang muncul

pada sistem rujukan yang mekanisme pelaksanaannya tidak diatur

pada Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan ataupun pada surat perjanjian

kerja sama. Pelaksanaan di lapangan adalah BPJS Kesehatan

membuat sistem informasi rujukan online yang disebut dengan

HFIS (Health Facilities Information System) merupakan aplikasi

yang dapat digunakan FKTP untuk melihat faskes tingkat lanjutan

yang dapat menerima pasien dari FKTP. Kuota yang disediakan

bagi pasien rujukan dari berbagai FKTP adalah sebesar 30% bagi

peserta rujukan baru dan 30% bagi peserta kontrol. Faktanya di

FKTRL Kelas C sudah ada pasien inden yang Surat Eligibilitas

Peserta (SEP) nya hanya dapat terbit ketika hari yang dipilih untuk

berobat tiba, jadi ketika FKTP menetapkan tanggal kontrol dan

pasien mendaftar, kapasitas tersebut sudah diisi oleh pasien yang

sudah inden di rumah sakit tersebut, sehingga kuota menjadi

semakin kecil dan pelayanan kesehatannya ditunda. Hal tersebut

merugikan bagi pasien-pasien yang harus segera membutuhkan

pertolongan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan yang efisien

tidak tercapai.
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Terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan bagi

gelandangan, orang gila dan orang terlantar yang membutuhkan

pelayanan kesehatan pada Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun

2017 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan disebutkan

pada Pasal 8 ayat (1) berbunyi

Masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan dengan
klaim Pemerintah daerah meliputi:

a. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak teregister
(orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan
orang dengan gangguan jiwa)

b. Penghuni panti sosial
c. Penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya

Persyaratan pelayanan kesehatannya diatur pada Pasal 9 ayat

(1) menyebutkan bahwa “ Masyarakat yang menjadi peserta

Jaminan Kesehatan dengan klaim Pemerintah Daerah sesuai

dengan Pasal 8 ayat (1) diberikan setelah memiliki surat

rekomendasi dari Dinas yang menangani urusan sosial”.

Faktanya penerapan ketentuan tersebut sulit untuk diterapkan,

karena pada umumnya orang terlantar, anak jalanan, gelandangan,

pengemis dan orang dengan gangguan jiwa tidak mempunyai NIK

dan ada yang tidak teregister sebagai Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga tidak dapat didaftarkan

menjadi peserta JKN PBI, sehingga Pemerintah Daerah memiliki

dana sendiri untuk menangani masalah tersebut dihitung per case

(kejadian). Hal tersebut diatur pada peraturan khusus melalui surat

edaran Walikota bahwa fasilitas kesehatan yang berwenang
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memberikan pertolongan kepada gelandangan, orang gila dan

orang terlantar (PGOT) adalah RSUD Kota Semarang dengan

alasan pembiayaan lebih mudah di faskes milik Pemerintah karena

tarif sesuai dengan Perda dan meminimalisasi adanya kecurangan

yang dapat timbul. Ketentuan penjaminan kesehatan bagi PGOT

dan penghuni panti sosial, akan dikaji lebih lanjut bersama dengan

Dinas Sosial Kota Semarang, kriteria apa saja yang boleh diberi

rekomendasi oleh Dinas Sosial Kota Semarang.

Terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki tim monev JKN

bersama dengan BPJS Kesehatan, ASKLIN (Asosiasi Klinik

Indonesia), PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia)

dan PKFI (Persatuan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Primer) melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program

berupa kendala-kendala pelayanan seperti sistem rujukan,

keterlambatan klaim dan ketidakpahaman masyarakat tentang

Jaminan Kesehatan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara

berkala minimal 3 bulan sekali dalam bentuk pertemuan rutin di

Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut diketahui

bahwa : pengaturan mengenai pelaksanaan rujukan serta

kepesertaan belum diatur secara jelas di sini. Serta masih ada

beberapa ketentuan yang sulit untuk diaplikasikan seperti
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penatalaksanaan Jaminan Kesehatan bagi PGOT menjadikan

ketentuan tersebut belum dapat dijadikan landasan yang kuat bagi

pelaksanaan pelayanan JKN di Kota Semarang.

b. Hasil Wawancara dengan Staf Verifikasi Calon Peserta

Jaminan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Semarang

Bidang Pelayanan Kesehatan

Hasil wawancara dengan Ibu AS selaku staf verifikasi calon

Peserta PBI APBD II Dinas Kesehatan Kota Semarang Bidang

Pelayanan Kesehatan, pada tanggal 22 Januari 2019.

Petugas administrasi pelayanan BPJS Kesehatan bertugas

memeriksa kelengkapan berkas , memverifikasi data calon peserta

dan memasukkan data ke masterfile. Berkas persyaratan

administrasi berupa foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, foto

copy akta kelahiran, mengisi formulir A dan atau C atau formulir

B. Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki tiga jenis formulir

Surat Pernyataan . Formulir tersebut masing-masing berisi data diri

dan keluarga yang harus diisi sesuai dengan status kepesertaan

JKN-KIS sebelumnya dan sekaligus berisi tentang kesediaan

apabila menjadi Peserta JKN-KIS PBI APBD II bersedia

mendapatkan pelayanan di FKTP Puskesmas dan Rumah Sakit

dengan hak Kelas III. Peruntukan masing - masing formulir sebagai

berikut : Formulir A untuk Pendaftaran Peserta Baru BPJS

Kesehatan, formulir A dan B untuk Pendaftaran Peserta BPJS
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Kesehatan PPU yang sudah tidak ditanggung lagi oleh Perusahaan

atau sudah mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),

formulir A dan C untuk  Pendaftaran Peserta PBPU yang

menunggak.

Syarat utama yang diharuskan agar dapat menjadi Peserta

JKN PBI APBD II adalah memiliki dokumen kependudukan

daerah yang telah menetap dan tinggal lebih dari 6 (enam) bulan.

Untuk bayi baru lahir yang dilahirkan dari Peserta Jaminan

Kesehatan agar kepesertaannya langsung aktif berlaku ketentuan

sebagai berikut : Bayi yang dilahirkan dari Peserta JKN PBI selain

PBI APBD II didaftarkan di BPJS  Kesehatan Kota Semarang

paling lama 28 hari sejak dilahirkan dengan memakai Nomor Induk

Kependudukan (NIK) Ibunya, sedangkan bayi baru lahir yang

dilahirkan dari Peserta JKN PBI APBD II harus didaftarkan  di

Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan memakai NIK Ibunya

paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Apabila pendaftarannya di

usia lebih dari 28 hari maka bayi tersebut mendaftar memakai NIK

nya sendiri dengan kata lain nama bayi tersebut harus sudah

tercantum di KK orangtuanya dan kepesertaannya baru dapat

diaktifkan setelah 14 hari.

Khusus bagi Peserta PBPU yang menunggak calon peserta

diwajibkan untuk membayar atau mengangsur  tunggakan tersebut

maksimal 24 bulan kali besarnya iuran per bulan, angsuran dan
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pelunasan tunggakan dengan cara harus membuka rekening

tabungan Sehat di bank yang ditunjuk oleh BPJS (saat ini yang

sudah bekerja sama adalah BNI) dengan saldo awal Rp 100.000 ,-

setelah memenuhi ketentuan tersebut maka pasien dapat dialihkan

menjadi pasien PBI APBD II dan kepesertaannya dapat aktif

setelah yang bersangkutan memberikan bukti foto copy buku

tabungan Sehatnya. Apabila dalam keadaan darurat dalam arti

Peserta Pengalihan harus segera membutuhkan pelayanan

kesehatan maka bagi Peserta PBPU bukan PPU yang menunggak

akan diberi toleransi dengan mengaktifkan kepesertaannya secara

electronic identity ( e-ID) dan syarat yang telah disebutkan tadi

menyusul. Ketentuan tentang pembukaan rekening tabungan Sehat

guna membayar tunggakan berdasarkan perjanjian kerja sama

antara Pemerintah Kota Semarang dengan BPJS Kesehatan dengan

nomor 978/KTR/VI-01/1218 tentang Penyelenggaraan JKN bagi

Penduduk Kota Semarang, perjanjian kerja sama ini berlaku sejak 1

Januari 2019 hingga 31 Desember 2019.

Tunggakan yang diangsur tersebut menjadi tugas BPJS

Kesehatan untuk proses penagihannya. Apabila ternyata

dikemudian hari tunggakan tidak diangsur atau dilunasi maka

status kepesertaan Peserta yang sudah dialihkan sebagai Peserta

JKN PBI APBS II, status kepesertaannya tidak boleh atau tidak

dapat di non aktifkan karena telah menjadi bagian dari peserta PBI
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APBD II yang biaya iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kota

Semarang.

Ketentuan terkait tentang tunggakan tersebut tidak diatur

dalam Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan .

Penduduk yang datang mendaftar selain diteliti berkas

kependudukannya juga diteliti status kepesertaannya melalui

aplikasi milik BPJS. Apabila status kepesertaan pasien tersebut

tidak aktif maka dilihat kembali apakah Peserta tersebut statusnya

merupakan Peserta PBPU atau Peserta dari Perusahaan / Pekerja

Penerima Upah (PPU).

Apabila hasil pemeriksaan kepesertaan yang bersangkutan

adalah Peserta PBPU yang tidak aktif karena menunggak, maka

dicocokkan lagi dengan persyaratan untuk menjadi peserta PBI

APBD II yaitu Peserta PBPU Kelas I dan Kelas II menunggak

selama 3 bulan berturut-turut dan Peserta PBPU Kelas III

menunggak selama satu bulan. Ketentuan terkait tentang tunggakan

tersebut tidak diatur dalam Perwal Kota Semarang Nomor 43

Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

melainkan diatur pada peraturan khusus berupa perjanjian kerja

sama antara BPJS Kesehatan Kota Semarang dengan Pemerintah

Kota Semarang.
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Apabila penduduk yang datang mendaftar adalah Pekerja

Penerima Upah dari Perusahaan yang masih aktif bekerja dan

perusahaan yang tidak membayar atau menunggak maka datanya

akan ditampung dulu di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan

kemudian dikirimkan kepada BPJS Kesehatan KCU Semarang

untuk selanjutnya BPJS Kesehatan akan memutuskan

kepesertaannya bisa aktif kembali atau tidak. Bila Pekerja

Penerima Upah tersebut di PHK atau telah resign maka pengalihan

dan pengaktifan Kepesertaannya di Dinas Kesehatan Kota

Semarang dengan melampirkan Surat Keterangan PHK atau resign

dari perusahaannya.

Peserta PBI APBD II tidak diperbolehkan pindah kepesertaan

menjadi Peserta PBPU selama 12 bulan, dan diperbolehkan pindah

kepesertaan apabila Peserta tersebut sudah bekerja dan iurannya

ditanggung Perusahaan. Ketentuan ini belum pernah

disosialisasikan ke FKTP maupun FKTRL karena memang

pembaruan perjanjian kerja sama ini terhitung masih baru.

Untuk bayi baru lahir yang dilahirkan dari Peserta Jaminan

Kesehatan agar kepesertaannya langsung aktif berlaku ketentuan

sebagai berikut : Bayi yang dilahirkan dari Peserta JKN PBI selain

PBI APBD II didaftarkan di BPJS  Kesehatan Kota Semarang

paling lama 28 hari sejak dilahirkan, sedangkan bayi baru lahir

yang dilahirkan dari Peserta JKN PBI APBD II harus didaftarkan
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di Dinas Kesehatan Kota Semarang paling lama 28 hari sejak

dilahirkan. Apabila pendaftarannya lebih dari 28 hari maka

kepesertaannya baru dapat diaktifkan setelah 14 hari.

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut diketahui

bahwa Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan perlu untuk ditinjau kembali

karena belum mengatur secara khusus terkait dengan kepesertaan

terutama bagi PPU, bayi baru lahir dan tunggakan sehingga

ketentuan terkait kepesertaan secara khusus diatur melalui

perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan KCU Semarang

dengan Pemerintah Kota Semarang.

c. Hasil Wawancara dengan BPJS Kesehatan KCU Kota

Semarang

Hasil wawancara dengan dr.BM selaku Kepala BPJS Kesehatan

KCU Semarang, pada tanggal 8 dan 15 Januari 2019.

BPJS Kesehatan merupakan Badan milik Pemerintah yang

berwenang untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Kesehatan.

Bertugas mengelola dana Jaminan Sosial untuk kepentingan

Peserta, serta membayarkan manfaat dan/atau membiayai

Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Program Jaminan

Sosial.

BPJS Kesehatan KCU Semarang telah melaksanakan kerja

sama dengan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan Jaminan
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Kesehatan saat ini sudah masuk pada periode kedua. Karena masa

berlaku perjanjian kerja sama kurang lebih adalah satu tahun.

Untuk saat ini perjanjian kerja sama yang digunakan adalah

perjanjian kerja sama antara Pemkot Semarang dengan BPJS KCU

Semarang Nomor 978/KTR/VI-01/1218 tentang Penyelenggaraan

JKN bagi Penduduk Kota Semarang Dalam Rangka Universal

Health Coverage mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Kota Semarang  dalam rangka

UHC.

Terdapat pembaruan peraturan terkait dengan kepesertaan

dengan menimbang pencegahan defisit biaya APBD II yang

digunakan sebagai sumber pembiayaan Peserta PBI APBD II dan

kemungkinan defisit di BPJS Kesehatan KCU Semarang akibat

keterlambatan pembayaran dan akibat biaya yang dikeluarkan

untuk membiayai manfaat Jaminan Kesehatan bagi Peserta terlalu

besar.

Pembaruan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) yang

menyebutkan bahwa Peserta pengalihan berupa Peserta non PBI

Kelas 1 dan 2 yang menunggak 3 bulan dan non PBI Kelas 3 yang

menunggak satu bulan harus membayarkan sejumlah tunggakannya

kepada BPJS Kesehatan baru bisa mendaftar menjadi Peserta PBI

APBD II. Pengaktifan dilakukan dengan membuka rekening
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tabungan Sehat sesuai dengan bank yang ditunjuk oleh BPJS

Kesehatan.

Permasalahan yang muncul terkait dengan peraturan yang

mengatur tentang kepesertaan adalah tidak jelasnya peraturan yang

mengatur tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan yang dibiayai

oleh Perusahaan (disebut dengan Pekerja Penerima Upah).

Sehingga yang terjadi adalah masih ada perusahaan-perusahaan

yang tidak mengikutsertakan pegawainya dengan tujuan dapat

didaftarkan sebagai Peserta JKN APBD II. Upaya yang dilakukan

oleh BPJS Kesehatan untuk menanggulangi permasalahan tersebut

adalah Kepala BPJS Kesehatan KCU Kota Semarang berkoordinasi

dengan Pemerintah Kota Semarang untuk menetapkan kebijakan

tersendiri bagi perusahaan didukung oleh Dinas terkait yaitu Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-

PTSP) yang akan menolak ijin yang diperlukan oleh perusahaan

meliputi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Usaha Industri

(IUI), Ijin Usaha Toko Modern (IUTM), Ijin Usaha Pusat

Perbelanjaan (IUPP), Ijin Usaha Angkutan, Izin Usaha Waralaba,

Izin Usaha Kawasan Industri, Tanda Daftar Usaha Parwisata

(TDUP), Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Mendirikan

Rumah Sakit, Izin Klinik, Apotik, Operasional Rumah Sakit, Usaha

Peternakan, Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Potong

Unggas, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Usaha Usaha Toko
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Obat Hewan, Pet Shop, Poultry Shop dan Meat shop. Apabila tidak

mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta  JKN-KIS maka

Permohonan ijin-ijin tersebut tidak dapat dikeluarkan.

Kemudian ketentuan tersebut diikuti dengan peraturan bagi

karyawannya yaitu dengan menandatangani surat pernyataan

bahwa karyawan tersebut bersedia tidak menggunakan PBI APBD

II melainkan pindah ke Pekerja Penerima Upah (selanjutnya

disebut PPU) hal tersebut dilakukan untuk memunculkan fungsi

kepatuhan oleh perusahaan. Apabila perusahaan tersebut tetap tidak

mematuhi peraturan maka Kepala BPJS berhak memberikan surat

teguran melalui surat kuasa khusus. Hal tersebut juga terjadi pada

25 rumah sakit yang ada di Kota Semarang, namun dengan adanya

surat teguran membuat mereka mentaati ketentuan hukum.

Permasalahan lain muncul pada sistem rujukan, dengan

diberlakukannya aplikasi rujukan online dan rujukan berjenjang

maka FKTP hanya dapat merujuk ke rumah sakit yang namanya

ada di aplikasi rujukan online dan sebelum kuota pasien di rumah

sakit Kelas C terpenuhi maka rumah sakit Kelas B namanya tidak

muncul di aplikasi rujukan online. Akibat tidak akuratnya kuota

pasien yang ada di aplikasi rujukan online maka saat FKTP

membuatkan rujukan dapat terjadi saat hari untuk berobat tiba

ternyata kuota di rumah sakit yang dituju sudah penuh. Karena

rujukan sudah dibuat sesuai rumah sakit Kelas C yang ada di
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aplikasi rujukan online maka sering terjadi penumpukan  di

FKRTL Kelas C karena rumah sakit Kelas B tidak muncul di

aplikasi online sebelum kuota rumah sakit Kelas C terpenuhi.

Akibatnya oleh sebagian rumah sakit tipe C pasien yang akan

berobat diminta untuk inden atau pesan tempat , harapan pasien

dan FKTP agar pasien dapat segera mendapatkan pelayanan tingkat

lanjut tidak tercapai , hal ini dapat mengakibatkan penyakit pasien

menjadi lebih berat. Aplikasi rujukan online tersebut tidak dapat

dijadikan patokan apakah rumah sakit tipe C yang dituju

benar-benar masih ada kuota untuk pasien berobat atau tidak.

Kelemahan memang berada diperaturan yang tidak mengatur

tentang jam kerja petugas kesehatan yang disesuaikan dengan

jumlah pasien dan ketentuan tentang jenis dan klasifikasi rumah

sakit sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Maka langkah yang diambil

adalah mengeluarkan kebijakan bahwa FKRTL yang inden pasien

akan dikurangi kuota pelayanannya sehingga diharapkan dapat

dilaksanakan rujukan ke rumah sakit lain sehingga pasien tidak

harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Terkait dengan pembiayaan pelayanan JKN dilaksanakan

sesuai dengan Undang-Undang dan Permenkes bahwa pembiayaan

dilaksanakan 15 hari sesudah keluarnya berita acara merupakan

suatu proses pelaporan tentang dokumen-dokumen yang telah lolos
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verifikasi. Selebihnya jika BPJS Kesehatan belum membayarkan

sesuai dengan ketentuan tersebut maka BPJS Kesehatan harus

membayar denda sebesar 1% dari jumlah yang harus dibayarkan.

Kebijakan Kepala BPJS dalam menyelesaikan masalah selalu

dikoordinasikan dengan pihak terkait seperti PERSI dan Dinas

Kesehatan Kota Semarang, sehingga tidak diambil secara sepihak

untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan JKN di Kota Semarang.

Terkait dengan monitoring dan evaluasi tidak dilaksanakan

secara berkala melainkan sesuai dengan kebutuhan dan kendala

yang dialami oleh FKTP maupun FKRTL, pada tahun 2018

dilakukan monev sebanyak 15 kali dan berupa kunjungan hanya 5

kali.

d. Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan

Puskesmas Selaku FKTP Rawat Inap pada Program JKN

Hasil wawancara dengan dr HN selaku Kepala Bidang

Pelayanan Puskesmas Karangdoro selaku FKTP pada Program

JKN dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2019.

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan milik Pemerintah

yang wajib memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi Peserta

PBI APBD II . Permasalahan yang muncul terkait dengan

kepesertaan di Puskesmas adalah  banyaknya masyarakat yang

belum mengetahui tentang program UHC. Pada umumnya pasien

tidak mengetahui bahwa program UHC merupakan bagian dari
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program Jaminan Kesehatan Nasional. Sehingga masih banyak

ditemui masyarakat yang belum mengerti dan belum terdaftar

sebagai program Jaminan Kesehatan.

Upaya yang dilakukan sebagai FKTP adalah dengan

memberikan sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan dan

menyarankan kepada pasien untuk mendaftarkan diri sebagai

Peserta Jaminan Kesehatan. Permasalahan teknis pelayanan yang

menjadi penghambat pelaksanaan pelayanan adalah adanya sistem

rujukan yang tidak terintegrasi dan tidak update, sehingga banyak

pasien yang telah dirujuk ke FKRTL Kelas C kembali lagi ke

Puskesmas karena tidak mendapatkan pelayanan yang diharapkan.

Pada akhirnya pasien meminta obat di Puskesmas selaku

FKTP padahal obat-obatan dan pemeriksaan yang diperlukan tidak

ada di Puskesmas dan rujukan umum dan resep obat keluar tidak

boleh diberikan sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan. Terkait

dengan pembayaran klaim pasien rawat inap terjadi keterlambatan

pembayaran oleh BPJS Kesehatan . Klaim yang sudah diverifikasi

sampai dengan Januari 2019 sedangkan pembayaran klaim sampai

dengan Oktober 2018 .

Monitoring dan evaluasi selama ini belum pernah dilakukan

kunjungan ke Puskesmas baik oleh Dinas Kesehatan maupun BPJS

Kesehatan, selaku FKTP tidak pernah dipertemukan dan
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didudukkan bersama dengan FKRTL sehingga tidak jarang FKTP

mengalami kebingungan untuk merujuk.

e. Hasil Wawancara Tim Pelayanan BPJS RS Panti Wilasa Dr

Cipto Sebagai FKRTL Kelas C BPJS Kota Semarang

Hasil wawancara dengan dr. DW selaku Kepala Tim BPJS

RS Panti Wilasa Dr Cipto, pada tanggal 2 dan 19 Januari 2019.

Rumah sakit Panti Wilasa Dr Cipto (RS PW dr. Cipto)

merupakan rumah sakit swasta milik Yayasan Yakum yang bekerja

sama dengan BPJS Kesehatan KCU Semarang melalui surat

perjanjian kerja sama Nomor 185/PKS/II-2/2019 tentang Pelayanan

Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, kerja sama ini tentunya

menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing Pihak.

Terkait dengan pelayanan kesehatan bagi Peserta PBI APBD

II ketentuannya juga sudah diatur secara khusus pada perjanjian

kerjasama tersebut. Hal itu terdapat pada Pasal 6 ayat (2) angka 1)

dimana disebutkan bahwa hak Kelas III bagi PBI Jaminan

Kesehatan oleh Pemda dan bagi Peserta Penerima Upah yang

mengalami PHK, Menurut dr.DW , saat sosialisasi Program UHC

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan , rumah sakit diminta oleh

Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk ikut mensosialisasikan

Program UHC ini bagi pasien yang harus dirawat inap tetapi tidak

memiliki jaminan kesehatan atau yang jaminan kesehatannya tidak

aktif namun secara khusus rumah sakit tidak diberi arahan
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bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi bagi Peserta PPU yang

non aktif maupun pasien dengan PMKS agar mendapatkan manfaat

dari Program UHC. Terkait dengan pelayanan orang miskin, orang

gila dan orang terlantar yang pada peraturan Pasal 8 Perwal Kota

Semarang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan disebutkan orang terlantar berhak mendapatkan

pelayanan kesehatan, sedangkan tidak semua petugas atau

manajemen rumah sakit memahami isi Perwal tersebut. Dalam

perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit

tidak diatur mengenai pelayanan Jaminan Kesehatan bagi orang

terlantar dan prosedur penatalaksanaannya juga tidak

disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan atau pihak terkait sehingga

pihak Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.Cipto mengambil alih

tanggungjawab pembiayaan yang timbul dari pelayanan untuk

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut. Pihak

Rumah Sakit Panti Wilasa DR Cipto memberikan pelayanan atas

dasar kemanusiaan menggunakan dana Yakum dan Pastoral.

Kendala terjadi pada penerimaan rujukan dari FKTP yang

terdiri dari dua jenis yaitu pasien rujukan baru dan pasien kontrol.

Kapasitas yang diberikan oleh BPJS untuk masing-masing pasien

tersebut adalah 30% untuk pasien rujukan baru dan 30% untuk

pasien kontrol. Permasalahannya adalah pada sistem HFIS (Health

Facilities Information System) yang terjadi adalah SEP (Surat
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Eligibilitas Pasien) dapat keluar pada hari itu juga sehingga kuota

yang ada sudah diisi dengan pasien yang sudah inden rumah sakit

sejak sebelum tanggal yang ditetapkan dibuka. Sehingga pasien

rujukan FKTP ini tidak mendapatkan antrian karena rujukan

diberikan beberapa hari sebelum tanggal yang ditetapkan, dan

mendapatkan nomor antrian di periode berikutnya.

Terkait dengan pelaksanaan rujukan ini juga tidak diatur pada

Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sehingga tidak ada pedoman

bagi rumah sakit untuk melaksanakan sistim rujukan. Sehingga

rumah sakit berupaya dengan melaksanakan sms blast (layanan

aplikasi yang dapat memberikan layanan pengiriman SMS ke

banyak nomer sekaligus) untuk konfirmasi kehadiran pasien, jika

pasien tidak dapat hadir maka secara otomatis akan dilakukan

pembatalan dan kuota akan bertambah, hal tersebut juga

disesuaikan dengan keinginan dokter apabila masih bisa tambah

pasien maka akan kami tambahkan pasien tersebut. Kemudian

untuk pasien baru terdapat kebijakan internal rumah sakit berupa

surat edaran yang menyatakan bahwa pasien baru tidak boleh

ditolak dan harus dilayani.

Sosialisasi kepada Peserta JKN-KIS tentang penyakit non kronis

tidak dilakukan oleh BPJS Kesehatan sehingga Pihak Rumah Sakit
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harus memberikan edukasi agar masyarakat memahami, berkaitan

dengan pemberian obat yang terbatas.

Terkait dengan klaim, dalam Perjanjian Kerjasama antara BPJS

Kesehatan KCU Semarang dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr

Cipto disebutkan bahwa berita acara diterbitkan 10 hari setelah

berkas klaim dinyatakan lengkap, faktanya berita acara pada

penerimaan berkas di bulan Agustus baru terbit di bulan Oktober

dan pembayaran klaim terakhir adalah bulan Agustus, hal tersebut

tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama bahwa klaim dapat cair

15 hari setelah berita acara terbit. Proses coding dan verifikasi

berkas pasien dirasa tidak ada permasalahan, permasalahan terjadi

saat upload data melalui server dan server tersebut tidak memadai

baik secara kapasitas maupun kecepatan server sehingga

menghambat proses upload berkas. Sesuai dengan ketentuan BPJS

Kesehatan harus membayar biaya pinalti sebesar 1% terhadap

FKTP dan FKRTL yang menerima klaim lebih dari 15 hari setelah

berita acara terbit.

Solusi yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan adalah FKRTL

dapat mengajukan pinjaman di bank Mandiri dengan jaminan Surat

Jaminan Pembayaran Klaim dari BPJS Kesehatan dengan bunga

pinjaman 1% sesuai dengan denda yang dibayarkan BPJS

Kesehatan kepada FKRTL. Namun kebijakan tersebut tidak
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dilakukan secara tertulis dan tidak tercantum pada perjanjian kerja

sama.

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut diketahui

bahwa Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan belum mengatur sepenuhnya

tentang pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan di rumah sakit,

seperti pelaksanaan rujukan, verifikasi data dan pembayaran klaim

tidak diatur pada ketentuan tersebut, melainkan diatur khusus pada

perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan Kota Semarang

dengan Rumah Sakit Panti Wilasa.

Peraturan khusus tersebut tidak diketahui oleh Pemerintah

Kota Semarang, dan Pemerintah Kota Semarang selaku pencetus

program Jaminan Kesehatan di Kota Semarang tidak memiliki

perjanjian kerja sama secara khusus dengan rumah sakit.

f. Hasil Wawancara dengan Kepala Tim BPJS RS Islam Sultan

Agung Sebagai FKRTL Kelas B BPJS Kota Semarang

Hasil wawancara dengan dr.ASM selaku Kepala Instalasi Penjamin

Mutu Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, dilaksanakan pada

tanggal 8 Januari 2019 dan 23 Januari 2019.

Rumah sakit Islam Sultan Agung merupakan rumah sakit

Kelas B yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, bertugas

memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN-KIS yang

membutuhkan pelayanan spesialis dan sub spesialis. Pelaksanaan
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pelayanan pasien JKN dilaksanakan berdasarkan pedoman yang

terdapat pada Surat Perjanjian Kerja sama antara BPJS Kesehatan

KCU Semarang dengan RSI Sultan Agung Nomor 185/PKS-

I/02/2019 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Bagi Program Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan pelayanan bagi pasien PBI APBD II sudah

diatur secara khusus pada perjanjian kerja sama tersebut, terdapat

pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Rumah Sakit memberikan

pelayanan rawat inap sesuai dengan Kelas yang dipilih pasien JKN,

khusus untuk pasien PBI Pemerintah Kota Semarang diberikan

pelayanan Kelas 3, hal tersebut juga berlaku bagi Peserta Penerima

Upah yang terkena PHK dilampirkan dengan surat keterangan

PHK.

Terkait dengan Kepesertaan PBI APBD II hal tersebut

menjadi tanggung jawab Dinkes Kota Semarang, upaya yang

dilakukan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung adalah

memberikan sosialisasi kepada pasien tentang cara mendaftar

menjadi peserta PBI APBD II dan pada perjanjian kerja sama

terbaru ini ditetapkan bahwa Peserta bukan PBI yang menunggak

bisa menjadi Peserta PBI APBD II dengan syarat memiliki NIK

Kota Semarang dan bersedia melunasi tunggakan tersebut.

Bagi pasien gelandangan, terlantar dan fakir miskin yang

tidak memiliki NIK, penatalaksanaan yang dilakukan adalah
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memberikan pelayanan kesehatan atas dasar kemanusiaan dengan

menggunakan dana Yayasan Lazis berupa dana wakaf, hingga

pasien tersebut pulih. Rumah Sakit Islam Sultan Agung tidak

pernah mendapatkan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah

Daerah dan tidak mendapatkan sosialisasi terkait dengan

penanganan pasien gelandangan, terlantar dan fakir miskin.

Hasil wawancara dengan dr. ANP Kepala staf Casemix pada

tanggal 8 Januari 2019, pelaksanaan klaim di Rumah Sakit Islam

Sultan Agung saat ini sudah diberlakukan sistem e-klaim dan

vedika (verifikasi di kantor) dilaksanakan dalam rangka

pencegahan Fraud (kecurangan) memang secara tertulis sistem ini

belum diatur secara khusus, karena semua dilaksanakan secara

online maka dibutuhkan bantuan petugas IT, kendala yang dialami

adalah masalah kapasitas server dan kecepatan server sehingga

kegiatan upload berkas harus dilaksanakan berulang kali. Terkait

dengan penjadwalan verifikasi tidak tertulis pada perjanjian kerja

sama, namun waktu verifikasi di rumah sakit ditentukan oleh tim

verifikator dari BPJS Kesehatan KCU Semarang dan Rumah Sakit

Islam Sultan Agung mendapatkan waktu penjadwalan tanggal 25

setiap bulannya. Hal tersebut membawa efek bagi Rumah Sakit

Islam Sultan Agung yaitu mundurnya jadwal berita acara dan

menyebabkan mundurnya jadwal cair klaim yang diajukan. BPJS

Kesehatan KCU Semarang memberikan denda atas keterlambatan
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tersebut sebesar 1%, namun Pihak Rumah Sakit Islam Sultan

Agung tidak mengambilnya karena denda tidak sesuai Syariah

Islam.

Terkait dengan sistem rujukan, sesuai dengan ketentuan kerja

sama disebutkan bahwa rumah sakit berhak memperoleh informasi

dan aplikasi terkait dengan info manajemen pelayanan dalam

rangka tata kelola administrasi yang diberikan oleh BPJS

Kesehatan. Faktanya aplikasi tersebut belum dapat digunakan

secara optimal, karena kerika ada pasien mendaftar membutuhkan

pelayanan spesialis atau sub spesialis maka rumah sakit kami tidak

terbuka di aplikasi tersebut, hanya terbuka pada sub spesialis

manajemen nyeri. Seringkali nama Rumah Sakit kami baru terbuka

di aplikasi online rujukan tersebut setiap hari Sabtu dan Minggu.

Hal ini menyebabkan poliklinik Rumah Sakit Islam Sultan Agung

menjadi sepi, karena sistem tersebut belum berjalan dengan

optimal.

Hasil wawancara dengan Ibu M selaku Direktur Umum RSI Sultan

Agung dilakukan pada tanggal 23 Januari 2018.

Monitoring dan evaluasi pelayanan di RSI Sultan Agung

dilaksanakan melalui dua program yaitu pengawasan oleh tim SPI

(Satuan Pengendalian Interen) meliputi Sistem Pengendalian

Akutansi dan Sistem Pengendalian Administrasi. Kemudian

terdapat pengawasan dari BPJS Kesehatan KCU Semarang yaitu
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berupa pengecekan data klaim kembali yang diambil untuk diaudit

biasanya diambil sejumlah 100 dari 18.000-23.000 berkas.

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut diketahui

bahwa permasalahan yang terjadi sama dengan pernyataan di atas

bahwa Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan belum mengatur sepenuhnya

tentang pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan di rumah sakit,

seperti pelaksanaan rujukan, verifikasi data dan pembayaran klaim

tidak diatur pada ketentuan tersebut, melainkan diatur khusus pada

perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan Kota Semarang

dengan RSI Sultan Agung,dan Pemerintah Kota Semarang selaku

pencetus program Jaminan Kesehatan di Kota Semarang tidak

memiliki perjanjian kerja sama secara khusus dengan rumah sakit.

g. Hasil Wawancara dengan 3 Pasien BPJS di RS Panti Wilasa Dr

Cipto

Hasil wawancara dengan Bapak BG, Ibu AN, dan Bapak DM

selaku pasien PBI APBD II di rumah sakit Panti Wilasa Dr Cipto

pada tanggal 18 Januari 2019

Ketiganya merupakan Peserta PBI APBD II yang terdaftar

pada tahun 2018 mendaftar melalui Dinas Kesehatan Kota

Semarang karena menunggak iuran selama tiga bulan. Ketiganya

tidak dikenakan aturan membayar kekurangan tunggakan dan

langsung dibuatkan kartu.
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Bapak BG tidak mengetahui perbedaan antara Jaminan

Kesehatan, UHC, JKN-KIS dan BPJS Kesehatan. Pasien biasa

periksa di Puskesmas Tlogosari, kalau membutuhkan pelayanan

dokter spesialis dirujuk ke RS Panti Wilasa Dr Cipto, selama ini

pelayanannya baik.

Ibu AN tidak memahami perbedaan antara UHC, JKN-KIS

dan BPJS Kesehatan. Ibu AN beranggapan bahwa Peserta UHC itu

yang gratis dari Pemkot Semarang, JKN-KIS itu yang gratis dari

Jokowi dan BPJS abu-abu laminating adalah yang pesertanya

membayar sendiri. Bagi Ibu AN yang terpenting adalah pengobatan

bisa dilakukan gratis. Ibu AN biasa periksa di Puskesmas

Gayamsari, ketika harus dirujuk karena penyakit kuning dan

ditentukan tanggal periksa maka ibu AN datang dengan membawa

rujukan dan mendaftar ke FKRTL Panti Wilasa Dr.Cipto, namun

kuota penerimaan pasien habis dan mendapatkan jadwal minggu

depan, padahal obat yang diberikan oleh dokter umum hanya lima

hari.

Bapak DM menyatakan tidak mengerti tentang perbedaan

fasilitas kesehatan menggunakan UHC, JKN-KIS dan BPJS

Kesehatan, yang diketahui Bapak DM adalah dapat berobat gratis.

Bapak DM biasa periksa di Puskesmas Gayamsari harus dirujuk ke

spesialis di rumah sakit Panti Wilasa Dr Cipto karena penyakit
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jantung. Ketika datang sesuai dengan tanggal periksa karena

merupakan pasien baru maka diterima oleh rumah sakit.

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut diketahui

bahwa tahapan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pasien

peserta PBI APBD II sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat

(1) Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan berbunyi “Masyarakat yang

menjadi peserta Jaminan Kesehatan dengan klaim Pemerintah

Daerah mendapatkan pelayanan rawat jalan dan rawat inap di

FKTP dan FKRTL yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Faktanya FKTP dan FKTRL tersebut tidak memiliki

perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah melainkan hanya

memiliki perjanjian kerja sama dengan BPJS Kota Semarang,

sehingga pernyataan tersebut perlu untuk direvisi.

Ketiga pasien belum pernah menggunakan fasilitas rawat

inap, hanya rawat jalan saja. Ketiganya menyatakan bahwa

program ini berguna, khususnya bagi Peserta yang berekonomi

menengah kebawah. Meskipun untuk pelayanan harus antri dan

menunggu lama, namun kami merasa sangat terbantu dengan

adanya program ini.
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B. PEMBAHASAN

1. Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sebagai Landasan dalam

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang

a. Instrumen Hukum Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

Nasional di Kota Semarang

Pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui program Jaminan

Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan

diatur melalui berbagai ketentuan hukum yang digunakan sebagai

landasan pelaksanaannya. Adapun instrumen hukum yang

digunakan sebagai landasan pelaksanaan JKN secara hirarki adalah

sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada Pasal 28 H ayat (1)

UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan

kesehatan”.

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Upaya pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan

kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah menyusun Undang-

Undang Kesehatan, terdapat pada Pasal 5 ayat 2 berbunyi

“Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang aman,

bermutu dan terjangkau”. Pasal 13 ayat (1) berbunyi “Setiap
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orang berkewajiban turut serta dalam program Jaminan

Kesehatan sosial”. Untuk itu Pemerintah memiliki kewajiban

yang diatur pada Pasal 15 berbunyi “Pemerintah bertanggung

jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan baik secara fisik

maupun sosial bagi masyarakat” dan pada Pasal 19 berbunyi

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala

bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan

terjangkau”.

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial

Adanya tanggung jawab Pemerintah atas ketersediaan

upaya kesehatan yang terjangkau oleh seluruh kalangan

masyarakat maka Pemerintah membentuk sistem Jaminan

Kesehatan melalui Pasal 18 huruf a berbunyi “Jenis jaminan

sosial meliputi Jaminan Kesehatan” , kemudian pada Pasal 23

ayat (1) berbunyi “Manfaat Jaminan Kesehatan diberikan pada

fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin

kerja sama dengan BPJS”.

4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

Adanya Jaminan Kesehatan maka Pemerintah

membentuk badan penyelenggara Jaminan Kesehatan yang

memiliki tugas dan fungsi yang terdapat pada Pasal 10 huruf f

berbunyi “BPJS bertugas untuk membayarkan manfaat dan/atau
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membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan

program jaminan sosial. Kemudian pada Pasal 11 huruf e

berbunyi “BPJS mempunyai kewenangan membuat atau

menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan”.

5) Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Mengatur tentang teknis pelaksanaan pelayanan Jaminan

Kesehatan secara Nasional yang mengatur tentang kepesertaan

terdapat pada Pasal 2 berbunyi “Peserta Jaminan Kesehatan

meliputi PBI dan bukan PBI”, kemudian tentang jenis

pelayanan yang dijamin oleh JKN baik pelayanan kesehatan

tingkat pertama dan rujukan tingkat lanjutan, pelaksanaan

klaim dana kapitasi JKN diatur pada Pasal 76. Kemudian pada

Pasal 99 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah wajib

mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan”.

6) Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan

pada Jaminan Kesehatan Nasional

Aturan terkait dengan kerja sama antara fasilitas kesehatan

dengan BPJS kesehatan diatur pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi

“Fasilitas kesehatan mengadakan kerja sama dengan BPJS

Kesehatan”. Kemudian pada ayat (2) disebutkan “Kerja sama

fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan dilakukan melalui

perjanjian kerja sama”.
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Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta terdapat

pada Pasal 13 ayat (2) berbunyi “Pelayanan kesehatan bagi

peserta yang dijamin oleh BPJS Kesehatan terdiri atas

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Pelayanan

Kesehatan Tingkat Lanjutan”.

Prosedur pelayanannya terdapat pada Pasal 14 ayat (1)

berbunyi “Pelayanan kesehatan bagi peserta dilaksanakan

berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis dimulai dari

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama”. Kemudian pada Pasal 15

yang dijelaskan pada masing-masing ayat sebagai berikut:

(1) Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan
rujukan tingkat lanjutan atas indikasi medis, Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama harus merujuk ke Fasilitas
Kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat.

(2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat
diberikan atas rujukan dari Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama.

(3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat
diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat
kedua atau tingkat pertama.

7) Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Adanya ketentuan Pemerintah daerah untuk mendukung

penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan maka pemerintah

Kota Semarang menetapkan kepesertaan melalui Pasal 4 ayat

(2) huruf c berbunyi “Peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah

yaitu peserta PBI yang iuran kesehatannya dibebankan pada
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Pemerintah Kota Semarang” dan Pasal 5 yang dijelaskan pada

masing-masing ayat sebagai berikut :

(1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah meliputi :
a. Masyarakat yang berdomisili di Kota Semarang yang

bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pemerintah Pusat dan Provinsi.

b. Peserta PBPU Kelas I dan Kelas II yang menunggak
iuran Jaminan Kesehatan selama 3 (tiga) bulan berturut-
turut dapat dialihkan ke peserta PBI daerah Kelas 3.

c. Peserta PBPU Kelas III yang menunggak iuran Jaminan
Kesehatan selama 1 (satu) bulan dialihkan ke peserta PBI
Daerah Kelas III

d. Bayi baru lahir dari peserta PBI daerah dan
e. Bayi baru lahir dari peserta PBPU Kelas I dan Kelas II
Pasal 11 yang dijelaskan pada masing-masing ayat sebagai
berikut :
(4) Masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan

dengan klaim Pemerintah Daerah mendapat pelayanan
rawat jalan dan rawat inap di FKTP dan FKTRL yang
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

(5) Masyarakat yang menjadi peserta PBI Jaminan
Kesehatan, Peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah dan
Peserta Jaminan dengan klaim Pemerintah Daerah
mendapatkan pelayanan rawat inap Kelas III

(6) Hal teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan
kesehatan diatur dalam perjanjian kerja sama.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dasar

hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Nasional sudah urut sesuai hirarki sehingga apabila dianalaisis hal

tersebut sudah sejalan dengan asas hukum yaitu peraturan yang

lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan

peraturan yang lebih tinggi.
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b. Analisis Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sebagai Landasan

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang

Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak atas pelayanan

kesehatan, ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 28 H ayat 1 UUD

1945 berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Kewajiban

Negara untuk memenuhi hak atas kesehatan tersebut adalah dengan

melindungi hak atas kesehatan (to protect) dilaksanakan dengan

cara melakukan langkah-langkah di bidang legalisasi. Sehingga

untuk memenuhi hak atas pelayanan kesehatan tersebut Pemerintah

menetapkan legalisasi berupa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi “Setiap orang

berkewajiban turut serta dalam program Jaminan Kesehatan

Sosial”. Hal tersebut ditetapkan dengan tujuan pemberian

pelayanan kesehatan yang merata melalui program jaminan

kesehatan sosial.

Jaminan Kesehatan Sosial ini secara Nasional dikenal dengan

Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Soisal (BPJS) Kesehatan. Tugas BPJS

Kesehatan menurut Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 tentang BPJS berbunyi “BPJS bertugas untuk
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membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan

sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial. Sedangkan

pelaksanaan Jaminan Kesehatan secara Nasional diatur pada

Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan ini membutuhkan peran dari

Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 99

ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah wajib mendukung

penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan”. Atas dasar inilah

maka Pemerintah Daerah Kota Semarang yaitu Walikota Semarang

menetapkan Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang berguna sebagai acuan

atau pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang.

Adanya ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bukti bahwa

Negara hadir dalam memberikan perlindungan dalam bentuk

adanya legalisasi atau ketentuan hukum yang jelas tentang

pelaksanaan Jaminan Kesehatan.

Ketentuan yang terdapat pada Perwal Kota Semarang Nomor

43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

sebagai panduan pelaksanaan Jaminan Kesehatan harus mengacu

kepada perundang-undangan Jaminan Kesehatan salah satunya

adalah Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan yang merupakan pedoman pelaksanaan Jaminan
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Kesehatan secara Nasional dan secara hirarki memiliki kedudukan

yang lebih tinggi dibandingkan Perwal tersebut.

Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 sebagai dasar

pelayanan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang memiliki asas dan

tujuan yang diuraikan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

(1) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dilaksanakan dengan
berasaskan kemanusiaan, keadilan, manfaat, efisien, efektif
guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bertujuan untuk
meningkatkan derajat, kualitas, cakupan pelayanan kesehatan
pada masyarakat.

Guna mengetahui apakah asas dan tujuan tersebut akan tercapai

pada penelitian ini maka dilakukan analisis pada ketentuan

selanjutnya yang dijelaskan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat Perwal Kota Semarang Nomor 43

Tahun 2017 berbunyi:

(1) Peserta Jamkes bagi masyarakat yang pembiayaannya
dibayarkan melalui iuran jaminan kesehatan terdiri dari:
a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan
b. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan

(2) Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi:
a. Peserta PBI Jamkes APBN yaitu peserta PBI yang iuran

kesehatannya dibebankan kepada Pemerintah Pusat.
b. Peserta PBI Jamkes Provinsi yaitu peserta PBI yang iuran

kesehatannya dibebankan kepada Pemerintah Provinsi.
c. Peserta PBI Jamkes Daerah yaitu peserta PBI yang iuran

kesehatannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah
(3) Peserta bukan PBI Jamkes meliputi

a. Pekerja penerima upah beserta anggota keluarganya
b. Pekerja bukan penerima upah beserta anggota keluarganya
c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa ketentuan ini

mengatur tentang jenis peserta Jaminan Kesehatan di Kota
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Semarang. Terdiri dari peserta PBI Jaminan kesehatan meliputi

PBI APBN (iuran dibebankan Pemerintah Pusat) , PBI APBD I

(iuran dibebankan kepada Pemerintah Provinsi) dan PBI APBD II

(iuran dibebankan kepada Pemerintah Kota Semarang). Kemudian

peserta bukan PBI disebutkan terdiri dari : Pekerja Penerima Upah

dan keluarganya (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah dan

keluarganya (PBPU) dan Bukan Pekerja dan keluarganya (BP).

Apabila dianalisis berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun

2018 terkait dengan kepesertaan diatur pada Pasal 2 berbunyi:

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:
a. PBI Jaminan Kesehatan, dan
b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan

Klasifikasi peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan diatur pada Pasal

4 ayat (1) berbunyi:

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri atas:
a. PPU dan anggota keluarganya
b. PBPU dan anggota keluarganya
c. BP dan anggota keluarganya.

Klasifikasi masing-masing jenis peserta bukan PBI dijelaskan

secara rinci melalui Pasal 4 ayat (2), (3) dan (4) sebagai berikut:

(2) PPU sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) terdiri atas
a. Pejabat Negara
b. Pimpinan dan anggota DPRD
c. PNS
d. Prajurit
e. Anggota POLRI
f. Kepala desa dan perangkat desa
g. Pegawai swasta
h. Pekerja dan pegawai yang tidak termasuk pada huruf a

sampai g yang menerima gaji atau upah.
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(3) PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas:
a. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan
b. Pekerja yang tidak termasuk pada huruf a yang bukan

penerima gaji atau upah
(4) BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Investor
b. Pemberi kerja
c. Penerima pensiun
d. Veteran
e. Perintis Kemerdekaan
f. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran

dan Perintis Kemerdekaan.
g. BP yang tidak termasuk pada huruf a sampai f yang

mampu membayar iuran.

Sedangkan untuk PBI ketentuannya diatur pada Pasal 3 berbunyi

“Peserta PBI Jaminan Kesehatan ditetapkan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial”.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat

perbedaan antara Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017

dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 terletak pada

sistematika dan kejelasan klasifikasi kepesertaan PBI dan bukan

PBI. Pada Perwal tersebut tidak disebutkan secara rinci terkait

kelompok-kelompok yang masuk pada jenis klasifikasi PBI dan

bukan PBI sehingga terdapat unsur ketidakjelasan pada Perwal ini.

Seharusnya di dalam Perwal juga disebutkan secara terperinci

masing-masing klasifikasi yang masuk kepada kelompok PBI dan

bukan PBI dengan tujuan tidak menimbulkan multi tafsir terkait

dengan ketentuan tersebut.
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Penerapan ketentuan di lapangan adalah berdasarkan hasil

penelitian melalui wawancara diketahui bahwa di Kota Semarang

terdapat dua jenis peserta Jaminan Kesehatan yaitu peserta PBI

Jaminan Kesehatan dan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Total kepesertaan di Kota Semarang sampai saat ini mencapai

sejumlah 1.613. 514 Jiwa. Meskipun tidak diatur secara jelas

terkait dengan klasifikasi kepesertaan, namun ketentuan ini masih

dapat diaplikasikan pada pelaksanaannya di Kota Semarang.

Menurut Pasal 12 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa “Penduduk yang belum

terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada

BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota”.

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemerintah Kota

Semarang menerapkan kriteria peserta yang dapat didaftarkan dan

dibiayai oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Pasal 5 Perwal

Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 berbunyi:

(1)Peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah meliputi:
a. Masyarakat yang berdomisili di Kota Semarang yang bukan

peserta JKN Pemerintah Pusat dan Provinsi.
b. Peserta PBPU Kelas I dan Kelas II yang menunggak iuran

Jaminan Kesehatan selama tiga bulan berturut-turut dapat
dialihkan ke peserta PBI daerah kelas III

c. Peserta PBPU kelas III yang menunggak iuran Jaminan
Kesehatan selama satu bulan dialihkan ke peserta PBI
daerah kelas III

d. Bayi baru lahir dari peserta PBI daerah
e. Bayi baru lahir peserta PBPU Kelas I dan Kelas II yang

belum didaftarkan
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(2)Peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatas meliputi:
a. Memiliki dokumen kependudukan daerah yang telah

menetap dan tinggal selama lebih dari enam bulan.
b. Bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat

pertama dan/atau ruang perawatan kelas III pada pelayanan
tingkat lanjutan.

(3)Kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap gugur apabila:
a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah meninggal dunia.
b. Peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah meningkatkan

fasilitas ruang rawat dari Kelas III ke fasilitas ruang rawat
yang lebih tinggi.

c. Peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah merubah
kepesertaan menjadi PBPU/PPU

d. Peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah pindah
kependudukan keluar wilayah Kota Semarang.

Apabila dianalisis menggunakan Perpres Nomor 82 Tahun

2018 tentang Jaminan Kesehatan terdapat perbedaan ketentuan

mengenai klasifikasi Peserta Bantuan Iuran, dimana pada Perpres

yang dimaksud dengan PBI menggunakan dasar Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran

Jaminan Kesehatan disebutkan pada Pasal 1 angka 3 yang

menyebutkan bahwa “PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin

dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah”. Sedangkan

di Kota Semarang yang disebut dengan PBI Jaminan Kesehatan

Daerah bukan merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu di

Kota Semarang akan tetapi adalah warga Kota Semarang yang

memenuhi kriteria yang ditetapkan pada Pasal 5 ayat (1).

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa Pemerintah

Kota Semarang menggunakan hak otonomi daerah yang artinya
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adalah wewenang atau hak untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.48 Hal ini boleh dilakukan

karena diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berbunyi

“Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan

berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas

pembantuan”. Adapun yang dimaksud dengan Desentralisasi

adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat

kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sehingga

Pemerintah Kota Semarang boleh menggunakan hak tersebut

dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c

disebutkan tentang perubahan kepesertaan bagi peserta bukan PBI

seperti yang disebutkan pada ketentuan tersebut. Apabila dianalisis

menggunakan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan pada Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa: “Perubahan

status kepesertaan tidak menghapuskan kewajiban peserta, pemberi

kerja dan Pemerintah Daerah”. Faktanya ketentuan tersebut tidak

diatur pada Perwal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan tersebut

tidak saling melengkapi sehingga menimbulkan pengertian yang

berbeda-beda.

48 Lucky F, 2014, Pengertian Otonomi Daerah , Dasar Hukum, Tujuan dan Prinsip, dapat
diakses melalui : https://solusinya.net/otonomi-daerah/ (diakses pada tanggal 2 Februari
2019)
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Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara,

pelaksanaan di lapangan diketahui bahwa Kota Semarang sudah

memberlakukan pembayaran tunggakan bagi peserta yang pindah

kepesertaan menjadi PBI APBD II mulai tanggal 1 Januari 2019

dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS

Kesehatan dengan Pemerintah Kota Nomor 978/KTR/VI-01/1218

tentang Penyelenggaraan JKN bagi Penduduk Kota Semarang

Dalam Rangka Universal Health Coverage (UHC). Pembayaran

tunggakan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Membuka rekening tabungan Sehat di bank yang telah ditunjuk

oleh BPJS Kesehatan (sementara ini BNI).

b. Mengisi formulir pemindahan kepesertaan dari PBPU ke PBI

APBD II atau pemindahan kepesertaan dari PPU yang

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke PBI APBD

II yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.

c. Bersedia mengangangsur tunggakan dan mengisi rekening

tabungan Sehat minimal Rp 100.000-,

Angsuran tunggakan ini menjadi tanggungjawab BPJS

Kesehatan dalam proses penagihannya. Berdasarkan hasil

wawancara dengan verifikator dari Dinas Kesehatan Kota

Semarang menyatakan bahwa peserta PBI yang masih belum

mengangsur tunggakan tidak boleh di nonaktifkan kepesertaannya
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karena sudah menjadi bagian dari Peserta PBI APBD II yang biaya

iuran sudah ditanggung oleh Pemerintah Kota Semarang.

Pelaksanaan pemindahan status kepesertaan yang diuraikan

di atas apabila dianalisis kembali menggunakan dasar Perpres

Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terdapat pada

Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa “Peserta PPU yang mengalami

PHK tetap memperoleh hak jaminan kesehatan paling lama enam

bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran”. Kemudian pada Pasal

27 ayat (6) disebutkan bahwa “Dalam hal peserta tidak bekerja

kembali dan tidak mampu, didaftarkan menjadi peserta PBI

Jaminan Kesehatan”. Adapun yang disebut dengan PBI Jaminan

Kesehatan adalah iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

Sehingga dapat dianalisis bahwa masih adanya

ketidaktepataan pengalokasian penempatan PBI yang harusnya

dapat dibayar oleh Pemerintah Pusat dengan PBI Pemerintah

Daerah Kota Semarang. Hal ini timbul karena masih adanya

kelemahan pada Perwal yaitu tidak disebutkan secara rinci

mengenai klasifikasi kelompok yang bisa masuk pada kriteria

Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Kota Semarang. Hal ini

menyebabkan membengkaknya biaya iuran yang harus dibayarkan

oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang karena peserta yang

seharusnya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat masuk kepada

pembiayaan iuran Pemerintah Kota Semarang.
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Ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) huruf a menjelaskan bahwa

persyaratan untuk menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah

harus memiliki dokumen kependudukan daerah yang telah menetap

dan tinggal lebih dari enam bulan. Hal tersebut tidak memenuhi

aspek keadilan karena untuk masyarakat yang menetap kurang dari

enam bulan dan tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan

tidak dapat menikmati fasilitas jaminan kesehatan yang dibiayai

oleh Pemerintah Kota Semarang.

Terkait dengan ketentuan Bayi Baru Lahir terdapat pada

Pasal 5 ayat (1) huruf d dan e disebutkan bahwa Peserta PBI

Jaminan Kesehatan Daerah meliputi “Bayi baru lahir peserta PBI

Jaminan Kesehatan Daerah dan bayi baru lahir dari peserta PBPU

Kelas I dan Kelas II yang belum di daftarkan”. Hal ini tidak sejalan

dengan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Perpres Nomor 82 Tahun 2018

tentang Jaminan Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Manfaat

Jaminan Kesehatan berlaku bagi bayi baru lahir dari peserta paling

lama 28 hari sejak dilahirkan”, dengan asumsi bahwa setelah 28

hari bayi tersebut harus didaftarkan kepesertaannya pada BPJS

Kesehatan.

Faktanya di Kota Semarang bayi baru lahir peserta PBPU

Kelas I dan Kelas II tidak langsung menjadi peserta JKN PBI

APBD II melainkan harus mendaftar pada BPJS Kesehatan setelah

28 hari setelah lahir menggunakan NIK ibunya, agar dapat
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menikmati jaminan kesehatan. Kelemahan dari Perwal tersebut

adalah tidak diuraikan secara lengkap bahwa kepesertaan bayi baru

lahir seperti yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d dan e

terdaftar secara otomatis atau harus di daftarkan di Dinas

Kesehatan Kota Semarang. Sehingga masih banyak warga Kota

Semarang yang tidak menikmati ketentuan tersebut.

Pasal 8 Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017

mengatur tentang Peserta Jaminan Kesehatan dengan pembayaran

klaim Pemerintah Daerah, berbunyi:

(1)Masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan dengan
klaim Pemerintah Daerah meliputi:
a. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak teregister

(orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan
orang dengan gangguan jiwa)

b. Penghuni panti sosial
c. Penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Persyaratannya diatur pada Pasal 9 berbunyi:

(1) Masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan dengan
klaim Pemerintah Daerah diberikan setelah yang bersangkutan
memiliki surat rekomendasi dari Dinas yg menangani urusan
sosial

(2) Ketentuan masyarakat yang menjadi peserta Jaminan
Kesehatan dengan Klaim Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut
oleh Dinas yang menangani urusan sosial.

Dianalisis menggunakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) menyebutkan bahwa “Pemerintah mendaftarkan

penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta

BPJS”. Fakir miskin, orang terlantar, gelandangan, pengemis dan



106

orang dengan gangguan jiwa disebut dengan PGOT (Pengemis,

Orang Gila dan Orang Terlantar) tidak dapat tercover oleh BPJS

Kesehatan karena tidak memiliki NIK dan Kartu Kependudukan.

Kemudian ditambah dengan kenyataan di lapangan bahwa keluarga

PGOT tersebut tidak mendaftarkannya menjadi peserta BPJS

Kesehatan.

Pemerintah Kota Semarang menyatakan tidak memiliki

anggaran khusus untuk mendaftarkan PGOT tersebut menjadi

peserta BPJS Kesehatan karena keterbatasan anggaran, sehingga

diberlakukan pembayaran pelayanan kesehatan bagi PGOT

menggunakan metode klaim (pembayaran per kasus). Analisis

uraian tersebut adalah PGOT dan lansia terlantar berada dalam

keterbatasan kemampuan sehingga dinilai sebagai subjek hukum

yang tidak memiliki kecakapan dalam upaya mendapatkan hak-hak

hukumnya.

Guna mengatasi hal tersebut maka diperlukan peran aktif dari

berbagai pihak untuk mengupayakan hak-hak tersebut terpenuhi,

misalnya Dinas Sosial melakukan sweeping, dan pemeliharaan

orang-orang terlantar dan memberikan surat rekomendasi agar

terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan dengan Klaim

Pemerintah.

Hasil implementasi di lapangan adalah, berdasarkan hasil

wawancara dengan Kasie Jaminan Kesehatan dan Kemitraan
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perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang menyatakan

Jaminan Kesehatan bagi PGOT memang menjadi hal yang sulit

untuk dilaksanakan karena pada umumnya gelandangan dan orang

yang mempunyai gangguan jiwa sulit untuk diajak berkomunikasi.

Sehingga Dinas Kesehatan Kota Semarang menetapkan bahwa

pelayanan kesehatan bagi PGOT harus di RSUD Ketileng Kota

Semarang dengan pembayaran pelayanan dihitung per case atau

kejadian diatur secara khusus melalui Surat Edaran Walikota

Semarang yang menyatakan bahwa fasilitas kesehatan yang

berwenang memberikan pertolongan kepada gelandangan, orang

gila dan orang terlantar adalah RSUD Ketileng. Hal ini

menunjukkan bahwa Perwal tersebut belum mengatur secara rinci

pelayanan Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin, orang terlantar,

gelandangan, pengemis dan orang dengan gangguan jiwa.

Pasal 11 Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017

mengatur tentang Pelayanan Kesehatan berbunyi:

(1)Masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan dengan
klaim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9
ayat (1) mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan
rawat inap di FKTP dan FKRTL yang bekerja sama dengan
Pemerintah Daerah.

(2)Masyarakat yang menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan,
peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah dan Peserta Jaminan
Kesehatan dengan Klaim Pemerintah Daerah mendapatkan
pelayanan rawat inap kelas III

(3)Hal teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian
kerja sama.
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Pada ketentuan di atas diasumsikan bahwa pelayanan

kesehatan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan mendapat

pelayanan kesehatan rawat jalan di FKTP milik Pemerintah Daerah

yaitu Puskesmas. Apabila dianalisis menggunakan Pasal 67 ayat

(1) Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara pelayanan kesehatan

untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan meliputi semua fasilitas

kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan”.

Ada ketidaksesuaian antara Perwal Kota Semarang dengan

Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perbedaannya adalah di Kota Semarang pelaksanaan pelayanan

dibatasi pada Puskesmas yang merupakan fasilitas kesehatan milik

Pemerintah sedangkan secara Nasional peserta Jaminan Kesehatan

boleh memilih semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerja sama

dengan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara diketahui

bahwa alasan Pemerintah Kota Semarang menetapkan pelayanan

rawat jalan bagi PBI APBD II di Puskesmas adalah adanya hak

otonom agar Puskesmas mendapatkan kontribusi dari dana kapitasi

peserta PBI terutama dari peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah

sehingga dapat meningkatkan sarana dan prasarana, perawatan

gedung, dan dapat digunakan sebagai dana pembangunan

Puskesmas.
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Sehingga dapat dianalisis bahwa pada ketentuan yang ada di

Perwal terdapat kewenangan yang dimanfaatkan secara sepihak

oleh Pemerintah Kota Semarang dengan mengutamakan

kepentingan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan milik

Pemerintah. Namun apakah kepentingan Puskesmas tersebut lebih

penting dibandingkan dengan kepentingan Peserta. Hal yang terjadi

dilapangan menunjukkan bahwa adanya ketentuan Perwal Kota

Semarang yang bersifat wajib (mandatory) menyebabkan peserta

PBI Jaminan Kesehatan Daerah kehilangan haknya untuk memilih

fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada

Pasal 6 ayat (3) Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan menyebutkan bahwa “Pada saat mendaftar atau

didaftarkan pada BPJS Kesehatan, calon peserta berhak

menentukan FKTP yang diinginkannya”. Sehingga asas portabilitas

dan aksesbilitas pada pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan di

Kota Semarang tidak terpenuhi dengn maksimal.

Berdasarkan uraian hasil analisis di atas, dapat diketahui

bahwa Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan tidak dapat digunakan

sebagai landasan pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota

Semarang. Karena apabila ditinjau berdasarkan peraturan

perundang-undangan Jaminan Kesehatan berupa Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Perpres Nomor 82 Tahun
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2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak terdapat sinkronisasi dengan

Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Sebagian besar Pasal-Pasal yang ada pada Perwal Kota

Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan tidak saling melengkapi dan tidak saling terkait

dengan peraturan perundang-undangan Jaminan Kesehatan.

2. Kesiapan Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kepada

Pasien Pengguna Jaminan Kesehatan

Tabel 3.2 Matrix Implementasi Perwal Kota Semarang Nomor 43
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Ketentuan pada Perwal 43
tahun 2017

Implementasi fakta di
lapangan

Keterangan

Pasal Pasal 5 Peserta PBI
Jaminan
Kesehatan Daerah

(4) Peserta PBI Jamkes
Daerah meliputi:
a. Masyarakat yang

berdomisili di
Kota Semarang
yang bukan
peserta JKN
Pemerintah Pusat
dan Provinsi.

b. Peserta PBPU
Kelas I dan
Kelas II yang
menunggak iuran
jamkes selama
tiga bulan
berturut-turut
dapat dialihkan
ke peserta PBI
daerah kelas III

c. Peserta PBPU
kelas III yang
menunggak iuran

Ketentuan sebagai
peserta PBI Jaminan
Kesehatan Daerah di
atur dengan ketentuan
khusus berupa
Perjanjian Kerja Sama
nomor 978/KTR

/VI -01/1218
Perjanjian Kerja Sama
antara BPJS
Kesehatan dengan
Pemerintah Kota
Semarang. Terdapat
pada Pasal 1 ayat (7)
berbunyi “Tunggakan
iuran peserta
pengalihan tetap
menjadi tanggung
jawab peserta
pengalihan’.

Mulai tanggal 1
Januari 2019 Dinas
Kesehatan Kota

1. Kelemahan
Perwal Kota
Semarang belum
mengatur tentang
pembayaran
tunggakan iuran
peserta.

2. Membatasi
fasilitas
kesehatan bagi
PBI Jaminan
Kesehatan
Daerah sehingga
peserta tidak
dapat
menggunakan
haknya memilih
fasilitas
kesehatan sesuai
keinginannya
melanggar asas
portabilitas dan
aksesbilitas.
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jamkes selama
satu bulan
dialihkan ke
peserta PBI
daerah kelas III

d. Bayi baru lahir
dari peserta PBI
daerah

e. Bayi baru lahir
peserta PBPU
Kelas I dan
Kelas II yang
belum
didaftarkan

Semarang melakukan
pengalihan peserta
dengan cara:

a. Peserta membuka
tabungan sehat
sesuai dengan
ketentuan BPJS

b. Mengisi formulir
kesediaan berobat
di Puskesmas dan
mendapatkan
perawatan rawat
inap kelas III.

c. Membayar
kekurangan
tuggakan dengan
cara mencicill dan
mengisi tabugan
minimal Rp
100.000

Pasal 8
(2) Masyarakat yang

menjadi peserta
jaminan kesehatan
dengan klaim Pemda
meliputi:
a. Fakir miskin dan

orang tidak
mampu yang
tidak teregister
(orang terlantar,
anak jalanan,
gelandangan,
pengemis dan
orang dengan
gangguan jiwa)

b. Penghuni panti
sosial

c. Penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial lainnya.

Teknis pelaksanaan
pelayanan bagi fakir
miskin, orang
terlantar, anak jalanan,
gelandangan, orang
dengan gangguan
jiwa, penghuni panti
sosial yang tidak
memiliki NIK dan KK
serta penyandang
masalah kesejahteraan
sosial lainnya tidak
diatur padaPerjanjian
Kerja Sama melainkan
melalui Surat Edaran
Walikota Semarang
bahwa pelayanan
kesehatan bagi yang
masuk pada kriteria
Pasal 8 hanya dapat
dilaksanakan di
RSUD Ketileng.

1. Permasalahan tidak
semua rumah sakit
yang menerima
pasien sesuai
dengan Pasal 8
menerima sosialisasi
dari Dinkes Kota
Semarang bahwa
harus dirujuk ke
RSUD Ketileng
agar bisa menikmati
Jaminan Kesehatan .
Sehingga rumah
sakit tersebut
menggunakan dana
sosial yang dimiliki
oleh rumah sakit
atas dasar
kemanusiaan.

2. Ketentuan Pasal 8
dan 9 sulit untuk
direalisasikan
apabila tidak
melibatkan pihak
lain seperti Dinas
sosial untuk
melakukan
sweeping dan
pendataan agar
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PGOT tersebut bisa
mendapatkan surat
rekomendasi untuk
mendapatkan
fasiitas Jaminan
Kesehatan

Pasal 11
(1) Masyarakat yang

menjadi peserta
Jaminan Kesehatan
dengan klaim
Pemerintah Daerah
sebagaimana
dimaksud pada Pasal
9 ayat (1)
mendapatkan
pelayanan kesehatan
rawat jalan dan rawat
inap di FKTP dan
FKRTL yang bekerja
sama dengan
Pemerintah Daerah.

(2) Masyarakat yang
menjadi peserta PBI
Jaminan Kesehatan,
peserta PBI Jaminan
Kesehatan Daerah
dan Peserta Jaminan
Kesehatan dengan
Klaim Pemerintah
Daerah mendapatkan
pelayanan rawat inap
kelas III

(3) Hal teknis mengenai
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam
perjanjian kerja
sama.

1. Rumah sakit yang
bekerja sama
dengan BPJS
Kesehatan harus
bersedia
menerima pasien
PBI APBD II

2. Tidak ada
perjanjian kerja
sama antara
rumah sakit
swasta dengan
Pemerintah
Daerah karena
asumsi FKRTL
yang bekerja
sama dengan
Pemda adalah RS
milik Pemerintah,
faktanya RS
swasta juga
melayani pasien
PBI APBD II.

3. Pelaksanaan
pelayanan
kesehatan
menggunakan
dasar perjanjian
kerja sama Nomor
185/PKS-
I/02/2019

1. Tidak ada
kepastian hukum
bagi rumah sakit
swasta dalam
memberikan
Jaminan Kesehatan
kepada peserta PBI
APBD II karena
tidak ada
perjanjian kerja
sama. Masalah
yang sering
merugikan RS
adalah ketika
pelayanan sudah
diberikan dan tidak
bisa di klaimkan.

2. Teknis
pelaksanaan ada di
perjanjian kerja
sama rumah sakit
dengan BPJS
Kesehatan tanpa
ada perjanjian
dengan Pemerintah
Kota.

3. Pemerintah Kota
tidak bertanggung
jawab atas
keterlambatan
pencairan klaim
akibat adanya
tunggakan oleh
Pemerintah Kota.

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa selama diadakannya

program UHC sejak 1 November tahun 2017 dimana sebagian

besar masyarakat Kota Semarang didaftarkan menjadi peserta
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JKN-KIS menggunakan dana Anggaran Pemerintah Kota

Semarang jumlahnya telah mencapai 95,47% dari jumlah seluruh

penduduk Kota Semarang.

Sehingga untuk dapat memberikan pelayanan kepada pasien

peserta jaminan kesehatan yang dominan ini, maka siap atau tidak

pihak rumah sakit khususnya rumah sakit swasta yang ada di Kota

Semarang harus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Peserta

jaminan kesehatan ini terdiri dari peserta bukan PBI dan peserta

PBI termasuk pada peserta PBI APBD II. Sehingga dapat

diasumsikan bahwa rumah sakit harus memberikan pelayanan

kesehatan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan termasuk bagi

peserta PBI APBD II.

Namun Pemerintah Kota Semarang tidak memiliki perjanjian

kerja sama dengan rumah sakit swasta sebagai bentuk hubungan

hukum bahwa rumah sakit swasta juga memberikan pelayanan bagi

peserta PBI APBD II yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah

Kota Semarang. Padahal selama ini rumah sakit swasta juga

berperan memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PBI

Jaminan Kesehatan Daerah sehingga membuat rumah sakit lemah

di mata hukum karena tidak memiliki dasar perjanjian tertulis

dengan Pemerintah Kota.

Kegiatan pelayanan Jaminan Kesehatan yang

diselenggarakan di rumah sakit antara lain: pelayanan kesehatan,
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klaim, monitoring dan evaluasi. Guna menilai kesiapan rumah sakit

dalam memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan di Kota

Semarang maka peneliti melakukan penilaian terhadap dua rumah

sakit swasta di Kota Semarang, dengan hasil sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa terkait dengan

pelaksanaan pelayanan kesehatan diatur pada ketentuan Pasal

11 Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dengan penjelasan

sebagai berikut:

Pada ayat (1) disebutkan bahwa “Masyarakat yang

menjadi peserta Jaminan Kesehatan dengan klaim Pemerintah

Daerah mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan

rawat inap di FKTP dan FKRTL yang bekerja sama dengan

Pemerintah Daerah”.

Maksud dari uraian tersebut adalah peserta Jaminan

Kesehatan dengan klaim Pemerintah Daerah yang terdiri dari

fakir miskin, orang tidak mampu yang tidak teregister

termasuk orang terlantar, anak jalanan, gelandangan,

pengemis, orang dengan gangguan jiwa, kemudian penghuni

panti sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

lainnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan
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dan rawat inap di FKTP dan FKRTL yang bekerja sama

dengan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan pelaksanaannya menurut ayat (3)

disebutkan “Hal teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

perjanjian kerja sama”.

Faktanya masih banyak masyarakat yang mengantarkan

masyarakat dengan kriteria yang disebutkan di atas ke fasilitas

kesehatan milik swasta seperti rumah sakit Panti Wilasa Dr

Cipto dan RSI Sultan Agung. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Kepala tim BPJS rumah sakit Panti Wilasa Dr Cipto

menjelaskan bahwa petugas di rumah sakit tidak mengetahui

isi dari Perwal Kota Semarang tentang pelaksanaan jaminan

kesehatan, tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan

Pemerintah Daerah dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi

terkait dengan pelayanan bagi orang gila, orang terlantar,

gelandangan, anak jalanan, dll. Sehingga rumah sakit

memberikan pelayanan atas dasar kemanusiaan menggunakan

dana yakum dan pastoral.

Hal serupa juga terjadi di RSI Sultan Agung berdasarkan

hasil wawancara dengan Kepala Instalasi Penjamin Mutu

menyebutkan pihak rumah sakit tidak mengetahui isi Perwal

Kota Semarang tentang pelaksanaan jaminan kesehatan, tidak
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memiliki perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan

tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan pelayanan

bagi orang gila, orang terlantar, gelandangan, anak jalanan, dll.

Sehingga rumah sakit memberikan pelayanan menggunakan

dana layanan lazis berupa dana wakaf untuk pembiayaan

Terkait dengan pelayanan kesehatan rawat jalan menurut

tabel 3.2 diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan rawat jalan

bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah tidak diatur secara

rinci pada Perwal Kota Semarang.

Implementasi pelaksanaan di lapangan berdasarkan hasil

wawancara diketahui bahwa peserta PBI Jaminan Kesehatan

Daerah harus (wajib) melaksanakan layanan rawat jalan di

Puskesmas. Hal tersebut tentunya tidak memenuhi asas

portabilitas dan aksesbilitas karena tidak sejalan dengan

ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perpres Nomor 82 Tahun 2018

menjelaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan berhak

menentukan FKTP sesuai dengan keinginannya serta tidak

sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 66 Perpres

Nomor 82 Tahun 2018 berbunyi “Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah harus memberikan kesempatan kepada

swasta untuk berperan memenuhi ketersediaan pelayanan

kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan”.
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Pelayanan rawat jalan dalam Jaminan Kesehatan juga

dilaksanakan secara berjenjang sehingga ada pelayanan

rujukan. Pelaksanaan rujukan dimulai dari FKTP yaitu

Puskesmas ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi yaitu

rumah sakit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang

Pelayanan Puskesmas menyatakan bahwa pelaksanaan rujukan

dilakukan berdasarkan informasi pada aplikasi online yang

disebut dengan HFIS (Health Facilities Information System).

Permasalahannya aplikasi tersebut tidak update secara realtime

sehingga ketika dilihat di aplikasi masih ada kuota untuk

pasien. Namun pada saat implementasi pasien datang ke rumah

sakit yang dituju ternyata kuota tersebut sudah tidak tersedia

karena sudah diisi oleh pasien yang inden di rumah sakit

tersebut.

Kemudian, ketika kuota rujukan rumah sakit Kelas C

sudah penuh, di aplikasi tersebut tidak muncul akses rujukan

ke rumah sakit Kelas B, sehingga pihak Puskesmas mengambil

keputusan tetap melakukan rujukan ke rumah sakit Kelas B

sesuai dengan informasi yang ada pada aplikasi HFIS tersebut.

Dampak yang ditimbulkan adalah kuota pasien di rumah

sakit Kelas C seperti rumah sakit Panti Wilasa Dr Cipto penuh

sehingga pasien harus di undur jadwal berobatnya (inden)
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menyebabkan efektifitas pelayanan kesehatan tidak tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala tim BPJS rumah

sakit Panti Wilasa Dr Cipto menyatakan, namun manajemen

rumah sakit juga berupaya untuk mengatasi kendala tersebut

dengan melaksanakan sms blast (layanan aplikasi yang dapat

memberikan layanan pengiriman SMS ke banyak nomer

sekaligus) untuk konfirmasi kehadiran pasien, jika pasien tidak

dapat hadir maka secara otomatis akan dilakukan pembatalan

dan kuota akan bertambah, hal tersebut juga disesuaikan

dengan keinginan dokter apabila masih bisa tambah pasien

maka akan kami tambahkan pasien tersebut. Kemudian untuk

pasien baru terdapat kebijakan internal rumah sakit berupa

surat edaran yang menyatakan bahwa penerimaan rujukan

pasien baru tidak boleh ditolak dan harus dilayani.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa

hampir semua pasien rujukan diterima di rumah sakit Kelas C

meskipun jadwal berobat pasien harus di undur pada hari

berikutnya (inden). Dampak yang dirasakan oleh rumah sakit

Kelas B seperti RSI Sultan Agung adalah pasien rawat jalan

menjadi sepi. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala

Instalasi Penjamin Mutu yang menyebutkan bahwa pada

aplikasi HFIS nama rumah sakit Sultan Agung hanya terbuka

pada kriteria sub spesialis manajemen nyeri. Kemudian untuk
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rujukan poliklinik yang lain, nama rumah sakit Sultan Agung

baru terbuka di aplikasi HFIS tersebut setiap hari Sabtu dan

Minggu. Hal ini menyebabkan poliklinik Rumah Sakit Islam

Sultan Agung menjadi sepi, karena sistem tersebut belum

berjalan dengan optimal.

Terkait dengan pelayanan rawat inap berdasarkan hasil

wawancara dengan dua rumah sakit swasta di Kota Semarang

yaitu Rumah Sakit Panti Wilasa Dr Cipto dan RSI Sultan

Agung menyatakan tidak memiliki perjanjian kerja sama

dengan Pemerintah Daerah.

Namun demikian pada surat perjanjian kerja sama antara

BPJS Kesehatan dengan rumah sakit swasta masing-masing

disebutkan pada Pasal 6 disebutkan bahwa rumah sakit harus

memberikan ruang perawatan kelas III bagi pasien peserta PBI

Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh

Pemerintah Daerah. Sehingga rumah sakit yang bekerja sama

dengan BPJS Kesehatan harus tunduk pada ketentuan tersebut

dengan memberikan pelayanan bagi peserta PBI Jaminan

Kesehatan Daerah tanpa perjanjian kerja sama dengan

Pemerintah Kota.

Implementasi pelaksanaan rawat inap bagi peserta

Jaminan Kesehatan di Kota Semarang berdasarkan hasil

wawancara dengan rumah sakit Panti Wilasa dan RSI Sultan
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Agung menyatakan bahwa tidak ada kendala terkait dengan

pelayanan rawat inap. Karena kebutuhan kelas III apabila

penuh masih dapat kami atasi dengan menempatkannya ke

ruang perawatan baik kelas II maupun kelas I. Akibat selisih

biaya yang ditimbulkan ditanggung oleh dana sosial yang

dimiliki masing-masing rumah sakit.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas terkait dengan

pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat

diketahui bahwa rumah sakit belum siap untuk memberikan

pelayanan Jaminan Kesehatan, dibuktikan dengan masih

adanya tumpukan pasien di rumah sakit Kelas C dan sepinya

pelayanan poliklinik di rumah sakit Kelas B, sehingga

pelayanan Jaminan Kesehatan yang adil dan merata tidak

tercapai.

b. Klaim

Pengajuan klaim merupakan persyaratan bagi rumah

sakit untuk mendapatkan haknya untuk mendapatkan imbalan

sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Tim BPJS di

rumah sakit Panti Wilasa Dr Cipto disebutkan bahwa dalam

Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan KCU Semarang

dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr Cipto disebutkan bahwa
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berita acara diterbitkan 10 hari setelah berkas klaim dinyatakan

lengkap.

Faktanya berita acara pada penerimaan berkas di bulan

Agustus baru terbit di bulan Oktober dan pembayaran klaim

terakhir adalah bulan Agustus, hal tersebut tidak sesuai dengan

perjanjian kerja sama yang menyebutkan bahwa berita acara

seharusnya terbit maksimal sepuluh hari sejak berkas diterima.

. Proses coding dan verifikasi berkas pasien dirasa tidak

ada permasalahan, permasalahan terjadi saat upload data

melalui server dan server tersebut tidak memadai baik secara

kapasitas maupun kecepatan server sehingga menghambat

proses upload berkas.

Hal serupa terkait dengan pelaksanaan klaim juga terjadi

di RSI Sultan Agung, diketahui berdasarkan hasil wawancara

dengan Kepala staf Casemix yang menyebutkan bahwa sudah

diberlakukan sistem e-klaim dan vedika (verifikasi di kantor)

sehingga semua dilaksanakan secara online. Kendala yang

dialami adalah masalah kapasitas server dan kecepatan server

sehingga kegiatan upload berkas harus dilaksanakan berulang

kali.

Terkait dengan penjadwalan verifikasi di RSI Sultan

Agung tidak tertulis pada perjanjian kerja sama, namun waktu

verifikasi di rumah sakit ditentukan oleh tim verifikator dari
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BPJS Kesehatan KCU Semarang dilaksanakan pad tanggal 25

setiap bulannya. Hal tersebut membawa efek bagi Rumah Sakit

Islam Sultan Agung yaitu mundurnya jadwal berita acara dan

menyebabkan mundurnya jadwal cair klaim yang diajukan.

Solusi yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan adalah

FKRTL dapat mengajukan pinjaman di bank Mandiri dengan

jaminan Surat Jaminan Pembayaran Klaim dari BPJS

Kesehatan dengan bunga pinjaman 1% sesuai dengan denda

yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada FKRTL. Namun

kebijakan tersebut tidak dilakukan secara tertulis dan tidak

tercantum pada perjanjian kerja sama. Sehingga tidak memiliki

kekuatan hukum dan riskan untuk direalisasikan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat

diketahui bahwa ketidaksiapan pelaksanaan Jaminan

Kesehatan tidak hanya terjadi pada pihak rumah sakit saja,

melainkan juga terjadi pada pihak BPJS Kesehatan. Adanya

keterlambatan pembayaran klaim membuat rumah sakit

kehilangan haknya untuk mendapatkan imbalan. Solusi yang

ditawarkan oleh BPJS Kesehatan juga tidak dituangkan secara

tertulis dan tidak memenuhi aspek legal. Sehingga posisi

rumah sakit adalah lemah dan riskan untuk dirugikan.
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c. Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sudah berjalan

dengan baik, dilaksanakan melalui dua program yaitu

pengawasan oleh tim SPI (Satuan Pengendalian Interen)

meliputi sistem pengendalian akutansi dan sistem pengendalian

administrasi. Kemudian terdapat pengawasan dari BPJS yaitu

berupa pengecekan data klaim kembali yang diambil untuk di

audit.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat dinilai

bahwa rumah sakit belum sepenuhnya siap dalam pelaksanaan

pelayanan kepada pasien pengguna Jaminan Kesehatan, dibuktikan

dengan masih adanya tumpukan pasien di rumah sakit Kelas C

seperti Panti Wilasa Dr Cipto, dan pasien masih di inden untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan pada waktu berikutnya.

Sedangkan rumah sakit Kelas B yang seharusnya dapat

menampung tumpukan pasien tersebut menjadi sepi. Kemudian

adanya keterlambatan pembayaran klaim membuat rumah sakit

harus mengcover sendiri biaya operasional pelayanan yang belum

dibayarkan sehingga tidak jarang adanya rumah sakit swasta yang

colaps karena hal ini. Ketidaksiapan tidak hanya berasal dari pihak

rumah sakit namun dari pihak BPJS Kesehatan nampaknya juga

belum siap untuk melaksanakan pelayanan Jaminan Kesehatan

karena ini merupakan sistem.



124

Dampak dari ketidaksiapan rumah sakit dalam pelaksanaan

pelayanan kepada pasien Jaminan Kesehatan diketahui berdasarkan

hasil wawancara kepada salah satu pasien menyatakan bahwa

“Ketika harus dirujuk karena penyakit kuning dan ditentukan

tanggal periksa kemudian datang ke rumah sakit yang terjadi

adalah kuota penerimaan pasien habis sehingga pasien harus

mendapatkan jadwal minggu depan padahal obat yang diberikan

sudah habis”. Hal yang dialami oleh pasien tersebut tidak sesuai

dengan asas kemanfaatan sebagai tujuan BPJS Kesehatan.

Namun demikian pelaksaaan pelayanan Jaminan Kesehatan

di Kota Semarang secara umum telah memenuhi asas kemanfaatan,

hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan tiga

orang pasien PBI Jaminan Kesehatan Daerah yang menyatakan

merasakan manfaat dari jaminan kesehatan meskipun pelayanan

kesehatan harus antri dan memakan waktu lama serta merasa

terbantu dengan adanya program Jaminan Kesehatan.

3. Kendala yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perwal Kota Semarang

Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat diketahui

bahwa implementasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan di

Kota Semarang menggunakan landasan Perwal Kota Semarang Nomor
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43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan memiliki

beberapa kendala yaitu:

Menurut Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Perwal Kota Semarang

Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan,

berbunyi:

(2) Masyarakat yang menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan,
peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah dan Peserta Jaminan
Kesehatan dengan Klaim Pemerintah Daerah mendapatkan
pelayanan rawat inap kelas III

(3) Hal teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian
kerja sama.

Berdasarkan uraian Pasal tersebut dapat diartikan bahwa

masyarakat Kota Semarang yang menjadi peserta PBI Jaminan

Kesehatan Daerah bisa mendapatkan pelayanan rawat inap kelas III,

dengan ketentuan hal teknis penyelenggaraan pelayanan diatur dalam

perjanjian kerja sama. Dari hasil penelitian diketahui bahwa apabila

perjanjian kerja sama yang dimaksud adalah antara Pemerintah Kota

dengan rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan itu

belum ada.

Sehingga hal teknis pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat

Kota Semarang yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan dilaksanakan

dengan dasar surat perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan KCU

Semarang dengan rumah sakit tipe C Nomor 185/PKS/II-2/2019

tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Program

Jaminan Kesehatan dan surat perjanjian kerja sama antara BPJS
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Kesehatan KCU Kota Semarang dengan rumah sakit tipe B Nomor

185/PKS-I/02/2019 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat

Lanjutan Bagi Program Jaminan Kesehatan.

Hal yang menjadi kendala pelaksanaan Jaminan Kesehatan di

Kota Semarang adalah:

a. Pada ketentuan Pasal 11 Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan tidak mengatur

tentang pelaksanaan layanan rawat jalan bagi masyarakat peserta

PBI Jaminan Kesehatan. Kendala yang terjadi di lapangan adalah

apabila FKTP tidak mampu menyelesaikan pelayanan rawat jalan

di tempat tersebut, dalam arti membutuhkan rujukan. Maka sesuai

dengan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan

Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 15 ayat (1)

berbunyi :

Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan
tingkat lanjutan atas indikasi medis, Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan rujukan
tingkat lanjutan terdekat.

Implementasi pelaksanaan di lapangan adalah rujukan ini

dilaksanakan berdasarkan aplikasi online disebut dengan HFIS.

Berdasarkan keterangan Kasie Jaminan Kesehatan dan Kemitraan

perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang  HFIS (Health

Facilities Information System) merupakan aplikasi yang dapat

digunakan FKTP untuk melihat faskes tingkat lanjutan yang dapat

menerima pasien dari FKTP. Sehingga dalam perjanjian kerja sama
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antara BPJS Kesehatan KCU Kota Semarang dengan FKRTL

terdapat pada Pasal 4 ayat (2) huruf (a) berbunyi “Kewajiban BPJS

Kesehatan adalah menyediakan informasi tentang sumber daya

manusia klinis dan sarana dan prasarana rumah sakit”. Faktanya

berdasarkan hasil wawancara adalah aplikasi tersebut tidak

informatif karena tidak update secara realtime. Seperti kendala

yang terjadi di rumah sakit Panti Wilasa Dr.Cipto adalah kuota

yang disediakan sebagian besar sudah diisi dengan pasien yang

inden jadwal periksa rawat jalan. Ternyata kuota sudah penuh dan

tidak update sehingga menyebabkan penumpukan pasien. Hal

tersebut tidak memenuhi asas dan manfaat Jaminan Kesehatan yang

efektif dan efisien.

b. Kendala yang kedua adalah terkait dengan klaim pengobatan pasien

yang secara teknis diatur pada Pasal 4 ayat (2) huruf d berbunyi

“BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada rumah sakit

berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling

lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya berita acara

kelengkapan berkas klaim”. Faktanya berdasarkan hasil wawancara

dengan pihak rumah sakit Panti Wilasa dan RSI Sultan Agung

bahwa klaim dilakukan berdasarkan sistem e-klaim dan vedika

(verifikasi di kantor) sehingga rumah sakit harus upload sendiri

berkas-berkas klaim ke website milik BPJS Kesehatan. Selama ini

untuk proses tersebut tidak ada kendala yang berarti, hanya
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permasalahan server saja yang kapasitas dan kecepatannya kurang

memadai.

Permasalahan utama yang terjadi adalah BPJS Kesehatan

tidak melaksanakan pembayaran klaim dalam jangka waktu 15 hari

setelah berita acara terbit. Sesuai dengan pernyataan Kepala tim

BPJS rumah sakit Panti Wilasa yang menyatakan pembayaran

klaim terakhir adalah bulan Agustus 2018 dan permasalahan di RSI

Sultan Agung menurut Tim Penjamin Mutu adalah verifikasi

dijadwalkan setiap tanggal 25 menyebabkan penerbitan berita acara

dan pembayaran klaim selalu mundur. Berdasarkan uraian tersebut

dapat dianalisis bahwa terjadi pelanggaran perjanjian bahwa BPJS

Kesehatan KCU Kota Semarang tidak melaksanakan kewajiban

sesuai dengan ketentuan.

Sehingga konsekuensinya adalah sesuai dengan ketentuan

Pasal 76 ayat (6) Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan berbunyi”Dalam hal BPJS Kesehatan tidak melakukan

pembayaran, BPJS Kesehatan wajib membayar denda kepada

FKRTL sebesar 1% dari jumlah yang harus dibayarkan setiap

bulan”.

Implementasi di lapangan berdasarkan hasil wawancara

dengan pihak RSI Sultan Agung diketahui bahwa RSI Sultan

Agung tidak menerima biaya denda yang diberikan BPJS

Kesehatan karena tidak sejalan dengan syariat agama Islam.
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Sedangkan dari pihak Panti Wilasa menerima denda tersebut dan

ditawarkan solusi oleh BPJS Kesehatan untuk mengajukan

pinjaman di bank dengan jaminan berkas kalim milik BPJS

Kesehatan.

Apabila dianalisis tentunya hal ini sangat merugikan pihak

rumah sakit, karena keterlambatan pembayaran klaim akan

mempengaruhi operasional pelayanan rumah sakit. Kemudian

solusi yang ditawarkan tidak tertulis sehingga kekuatan hukumnya

lemah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan Jaminan

Kesehatan di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang tidak

turut serta dalam penyelesaian masalah ini karena antara

Pemerintah Kota Semarang dengan rumah sakit tidak ada

perjanjian kerja sama.
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