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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan didapatkan

kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dianalisis bahwa

Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan tidak dapat dijadikan landasan pelaksanaan Jaminan

Kesehatan di Kota Semarang. Karena apabila ditinjau dari perundang-

undangan Jaminan Kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang BPJS dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

tentang Jaminan Kesehatan, masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian

terdapat pada Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Perwal Kota Semarang

Nomor 43 Tahun 2017 yang tidak sejalan dengan Perpres Nomor 82

Tahun 2018 terkait dengan kepesertaan.Terdapat pada Pasal 5 Perwal

Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 yang tidak sejalan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan

Iuran Jaminan Kesehatan pada Pasal 1 angka 3 . terdapat pada Pasal 5

ayat (1) huruf b dan c Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017

tidak sejalan dengan ketentuan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan pada Pasal 5 ayat (1) huruf d dan e tidak sejalan

dengan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Perpres Nomor 82 Tahun 2018
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tentang Jaminan Kesehatan.Kelemahan dari Perwal tersebut . Terdapat

pada Pasal 8 Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tidak

sejalan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Pasal 11

Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tidak sejalan dengan

Pasal 67 ayat (1) Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan. Sehingga diketahui tidak ada sinkronisasi antara Perwal

Kota Semarang dengan perundang-undangan Jaminan Kesehatan.

2. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan

bahwa rumah sakit dinilai tidak siap dalam pelaksanaan pelayanan

kepada pasien pengguna Jaminan Kesehatan karena dalam kegiatan

Jaminan Kesehatan di rumah sakit seperti pelayanan kesehatan, klaim,

monitoring dan evaluasi masih ditemukan kekuranagn, dibuktikan

dengan adanya penumpukan pasien di rumah sakit Kelas C, sepinya

poliklinik rumah sakit Kelas D, dan masih adanya keterlambatan

penerbitan berita acara berkas klaim. Namun demikian ketidaksiapan

tidak hanya berasal dari pihak rumah sakit. Pihak BPJS Kesehatan juga

dinilai belum siap dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan karena ini

merupakan sistem.

3. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa

implementasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan di Kota

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

beberapa kendala yaitu:

Kendala pertama adalah ketentuan Pasal 11 Perwal Kota

Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tidak sejalan dengan Permenkes

Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan

Kesehatan Nasional Pasal 15 ayat (1) yaitu rujukan berdasarkan aplikasi

online disebut dengan HFIS tidak informatif karena tidak update secara

realtime. Seperti kendala yang terjadi di rumah sakit Panti Wilasa

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.

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



133

yang berarti, hanya permasalahan server saja yang kapasitas dan

kecepatannya kurang memadai. Apabila dianalisis tentunya hal ini

sangat merugikan pihak rumah sakit, karena keterlambatan pembayaran

klaim akan mempengaruhi operasional pelayanan rumah sakit.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang

a. Melakukan pengkajian ulang tentang peraturan yang mengatur

Jaminan Kesehatan di Kota Semarang yaitu Perwal Kota Semarang

Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan, Dinas

Kependudukan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan TKMKB

(Tim Kendali Mutu Kendali Biaya).

b. Apabila diterbitkan ketentuan-ketentuan baru terkait dengan

pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang agar

ketentuan-ketentuan tersebut disosialisasikan secara lintas sektoral.

c. Membuat perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan KCU Kota

Semarang, Pemerintah Kota Semarang bersama dengan Rumah

Sakit agar ada keterbukaan dan pelayanan dapat berjalan secara

terintegrasi.

d. Bersama dengan Dinas Kependudukan, tim pendataan Kota dan

Dinas Sosial melakukan pendataan terhadap orang gila, fakir

miskin,gelandangan, orang terlantar dan penghuni panti jompo

yang tidak memiliki identitas untuk bisa dilakukan penerbitan
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dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan Permendagri

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan

Dokumen Kependudukan Bagi Peduduk Rentan Administrasi

Kependudukan. Sehingga PGOT tersebut dapat terdaftar sebagai

peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah.

e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait

kepesertaan dan pelaksanaan layanan Jaminan Kesehatan di baik di

FKTP maupun FKRTL

2. Bagi BPJS Kesehatan Cabang Kota Semarang

a. Membuat peraturan khusus terkait dengan informasi rujukan online

(HFIS) dan memperbaiki sistem tersebut sehingga data-data yang

ada dapat update secara real time.

b. Memperbaiki sistem e-klaim dengan menambah kapasitas server

sehingga proses upload data berjalan lancar.

c. Bagi tim verifikator berkas klaim BPJS Kesehatan menerbitkan

berita acara tidak lebih dari 10 hari setelah berkas klaim dinyatakan

lengkap sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama antara BPJS

Kesehatan dengan rumah sakit.

3. Bagi Puskesmas Karangdoro , Rumah sakit Panti Wilasa Dr Cipto

dan RSI Sultan Agung

a. Bagi rumah sakit Panti Wilasa Dr Cipto dan RSI Sultan Agung

sebagai rumah sakit swasta diharapkan memahami dan

melaksanakan isi Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017
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tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan supaya dapat merujuk

pasien yang masuk dalam kriteria peserta Jaminan Kesehatan

dengan klaim Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sehingga

tidak menimbulkan kerugian bagi rumah sakit.

b. Bagi Puskesmas Karangdoro melalui Dinas Kesehatan Kota

Semarang, rumah sakit Panti Wilasa Dr Cipto dan RSI Sultan

Agung melalui PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh

Indonesia) bersama dengan ASKLIN (Asosiasi Klinik Indonesia)

dan PKFI (Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Pelayanan

Primer Indonesia) karena FKTP dan FKRTL yang lain juga

mengalami hal yang sama, mengajukan aduan secara tertulis

kepada BPJS Kesehatan KCU Semarang tembusan BPJS

Kesehatan Devisi Regional Jawa Tengah dan DIY terkait dengan

aplikasi rujukan online yang tidak informatif secara realtime agar

aplikasi tersebut diperbarui dan dapat memberikan informasi yang

realtime sehingga tidak menimbulkan kesulitan bagi FKTP,

FKTRL dan pasien.

c. Memberi fasilitas kepada staf penanggung jawab layanan BPJS

Kesehatan untuk mengikuti segala pelatihan maupun seminar

terkait dengan pelayanan jaminan kesehatan.
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