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BAB IV  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap 

orang juga berhak mendapat jaminan kesehatan demikian juga bagi pasien 

TB-HIV. Pasien TB-HIV berhak mendapat pelayanan kesehatan maupun 

jaminan kesehatan. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengaturan tentang Perlindungan hak pasien TB-HIV atas pelayanan 

Kesehatan yang terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional di 

Semarang  

Pengaturan tentang perlindungan hak pasien TB-HIV atas 

pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN di Semarang meliputi bentuk 

pengaturan, tujuan pengaturan dan bentuk perlindungan hak pasien TB-

HIV. Berdasarkan bentuk pengaturan secara umum sudah ada peraturan 

bahwa pasien TB-HIV berhak mendapatkan pelayanan kesehatan namun 

peraturan tersebut secara terpisah belum ada peraturan secara khusus 

terkait hak pasien TB-HIV. Selain itu, peraturan terkait TB-HIV yang 

terintegrasi JKN juga belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Di samping bentuk pengaturan umum, terdapat pengaturan secara khusus 

mengenai perlindungan hak pasien TB-HIV berupa Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS 

dan buku petunjuk teknis yang secara operasional mengatur pelayanan 

TB-HIV. 
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Pengaturan  perlindungan hak pasien TB-HIV atas pelayanan 

kesehatan yang terintegrasi JKN di Semarang bertujuan untuk 

melaksanakan amanat UUD 1945, memberikan perlindungan dan 

menjamin hak atas pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN serta 

mencegah penularan ke masyarakat luas. 

Adapun bentuk dari perlindungan hak pasien TB-HIV meliputi 

perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif yang telah 

dilakukan Pemerintah Kota Semarang yaitu membuat instrumen hukum, 

membentuk KPA dan melakukan promosi kesehatan. Sedangkan 

perlindungan represif yang telah dilakukan  Pemerintah Kota Semarang 

yaitu bertanggungjawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan baik secara 

preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif terhadap pasien TB-HIV. 

Dalam pelayanan kesehatan pasien TB-HIV yang menjadi peserta JKN 

dapat dibiayai oleh BPJS kecuali obat dan pemeriksaan yang mendapat 

dana dari Pemerintah dengan sistem Kapitasi jika di Puskesmas dan INA-

CBGs jika di Rumah Sakit. Pasien TB-HIV sudah mendapatkan hak sesuai 

dengan aturan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2009 Tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 

Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. 

Selain itu, pasien TB-HIV sudah memperoleh hak untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan seperti yang tertuang di dalam Pasal 28 H ayat (1) 

UUD RI 1945. 
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2. Pelaksanaan Perlindungan hak pasien TB-HIV atas pelayanan 

Kesehatan yang terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional di 

Semarang  

Pelaksanaan perlindungan hak pasien TB-HIV atas pelayanan 

kesehatan yang terintegrasi JKN di Semarang meliputi subjek, mekanisme 

dan monitoring evaluasi. Pelaksanaan terkait pembiayaan pasien TB-HIV 

yang terintegrasi JKN sudah dilaksanaan namum aturannya belum ada. 

Adapun subjek pelaksanannya meliputi Dinas Kesehatan Kota Semarang, 

BPJS KC Kota Semarang, DPM, Puskesmas dan RS. 

Mekanisme pelaksanaan perlindungan hak pasien TB-HIV atas 

pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN di Semarang meliputi 

pembentukan KPA, penyusunan kebijakan, pengembangan SDM, sarana 

dan prasarana pendukung, dan pelaksanan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

Pelaksanaan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Semarang memberikan 

pelayanan kesehatan pada pasien TB-HIV hanya menggunakan SOP dari 

masing-masing instansinya.  

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perlindungan hak pasien TB-HIV 

atas pelayanan Kesehatan yang terintegrasi Jaminan Kesehatan 

Nasional di Semarang. 

Faktor yuridis yang bersifat mendukung pelaksanaan perlindungan 

hak pasien TB-HIV atas pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN di 

Semarang yaitu sudah adanya peraturan yang mengatur tentang 

penanganan HIV, namun di Kota Semarang belum ada peraturan tentang 
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TB ataupun kolaborasi TB-HIV. Dalam peraturan daerah ataupun 

Permenkes tidak mengatur hak pelayanan kesehatan TB-HIV secara 

keseluruhan terutama pelayanan kesehatan TB-HIV di fasilitas kesehatan. 

Sehingga hal ini membutuhkan peraturan pelaksanaan yang lebih teknis 

operasional dalam penanganan TB HIV. Maka belum adanya peraturan ini 

akan menghambat pelaksanaan perlindungan hak pasien TB-HIV atas 

pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN di Semarang.  

Faktor sosial yang bersifat mendukung pelaksanaan perlindungan 

hak pasien TB-HIV atas pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN di 

Semarang yaitu adanya masyarakat dan tenaga kesehatan yang melakukan 

stigma pada pasien TB-HIV.  

Faktor teknis yang bersifat menghambat yaitu tidak ada sosialisasi 

kepada tenaga kesehatan terkait peraturan dan petunjuk teknis pelaksanan 

pelayanan TB-HIV bagi peserta JKN.  Sehingga beberapa hal tersebut 

akan menghambat pelaksanaan perlindungan hak pasien TB-HIV.  

 

B. SARAN 

1. Pemerintah Kota Semarang  

Bagi Pemerintah Kota semarang diharapkan dapat menambahkan 

aturan mengenai pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien TB yang 

terintegrasi JKN pada Peraturan Daerah Kota Semarang tentang 

Penanggulangan TB yang sedang dibentuk sehingga dapat melindungi hak 

pasien TB-HIV.  



 

177 

 

2. Dinas Kesehatan Kota Semarang  

Bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada pelaksana program JKN di Fasilitas 

Kesehatan tingkat pertama dan lanjutan terkait petunjuk teknis pelayanan 

Tuberkulosis bagi peserta JKN dan peraturan-peraturan mengenai TB-HIV 

melalui sosialisasi dengan mengadakan pertemuan dengan FKTP dan 

FKRTL. 

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Bagi Fasilitas pelayanan kesehatan baik DPM, puskesmas maupun 

RS diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada tenaga medis dan 

kesehatan melalui pertemuan terkait peraturan TB-HIV untuk 

meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan 

yang optimal. 

4. LSM 

Bagi LSM diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam 

menjalankan program kesehatan bagi pasien TB-HIV melalui penjaringan 

sampai dengan pendampingan bagi pasien TB-HIV untuk meningkatkan 

derajat kesehatan pasien TB-HIV. 

 

  

 


