
 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1. Kesimpulan  

 

 

1) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi dari 

program jaminan sosial yang diselenggarkan oleh BPJS Kesehatan Kota 

Metro masih belum efektif dalam menyelenggarakan kebijakan program 

JKN hal ini karena peneliti melihat dari ke enam indikator penting dalam 

implementasi kebijakan JKN. Belum efektifnya implementasi yang 

dilakukan BPJS Kesehatan karena seperti standar dan sasaran yang belum 

tercapai, kurangnya sosialisasi program, sumber daya manusia yang masih 

kurang, sikap para pelaksana dalam memberikan layanan, komunikasi 

antar organisasi terkait, serta koordinasi antar lembaga yang belum terjalin 

dengan baik. 

 

2) Implikasi dari kebijakan program ini adalah karena standar dan sasaran 

yang belum tercapai yang diakibatkan dari sosialisasi yang kurang ini 

menyebabkan masyarakat Kota Metro masih ada yang belum terdaftar 

pada BPJS Kesehatan Kota Metro, dengan kurangnya sumber daya 

manusia pada kantor BPJS Kesehatan Kota Metro mengakibatkan kurang 

maksimalnya pelayanan yang diberikan sehingga masyarakat menjadi 

kurang puas dalam hal pelayanan BPJS Kesehatan Kota Metro dan 
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koordinasi yang kurang mengakibatkan kurang konsistennya antara 

informasi yang disampaiakan BPJS dengan unit atau faskes-faskes yang 

bekerjasama menjadi tidak seragamnya peraturan pelayanan pada faskes. 

 

2. Saran 

 

Dalam penelitian ini peneliti menyarankan beberapa hal teknis yang nantinya 

dapat membantu kelancaran dan keefektifan dari program JKN ini. Adapun saran-

saran yang peneliti coba berikan adalah sebagai berikut: 

a) Perlunya penggalakan sosialisasi BPJS Kesehatan Kota Metro dengan cara 

sosialisasi langsung kelapangan, penyebaran liflet/buku pegangan BPJS 

Kesehatan pada tingkat kecamatan dan kelurahan untuk peserta mandiri 

sehingga masyarakat menjadi lebih mengerti hak dan kewajiban menjadi 

peserta BPJS Kesehatan. 

b) Sebaiknya pemerintah membuka kantor cabang disetiap kabupaten/kota 

sehingga masalah pelayanan BPJS Kesehatan akan lebih mudah teratasi. 

c)  Koordinasi dan komunikasi antar lembaga terkait sebaiknya ditingkatkan 

baik dengan pihak rumah sakit, dinas kesehatan maupun DPRD dengan 

cara adanya evaluasi kecil pada masing-masing unit faskes terkait. Misal 

memecahkan masalah-masalah dilapangan sehingga dapat dengan mudah 

unit faskes tersebut menyelesaikan masalah tanpa harus ke BPJS 

Kesehatan atau DPRD Kota Metro.  

 

d) Dalam hal teknis pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Kota Metro, 

sebaiknya dilengkapi dengan ruangan yang lebih besar atau paling tidak 
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kursi ruang tunggu atau antri mengingat kantor cabang ini membawahi 5 

kabupaten sehingga kemungkinan peserta yang berurusan dengan kantor 

ini memilih ke kantor cabang dibandingkan dengan ke kantor 

perpanjangan tangan dari kantor BPJS Keseahtan Kota Metro 

e) Perlu diadakannya pelatihan untuk merubah paradigma bagi para petugas 

di rumah sakit maupun klinik yang menerima layanan BPJS Kesehatan 

dengan cara diadakan sosialisasi/pelatihan khusus sikap pelaksana 

implementasi program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan pada 

tingkat faskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan sehingga dalam 

memberikan layanan mereka tidak bisa diskriminatif dan meremehkan 

pengguna kartu BPJS Kesehatan.   

 

 

 

 

 


