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Abstract

This study aims to determine the management of health services for social security services
agency participants in General Hospital Regions Ahmad Yani Metro City and know what
obstacles that hinder the service management. The type of research in this study is descriptive
and data collection methods conducted in this study is by way of observation, interviews, and
documentation. The result of this research is the planning function which will be done by
General Hospital Regions Ahmad Yani Metro City in the management of health service for the
patient Social Security Services Agency has maximal. On organizationing functions, the
procedure performed by Ahmad Yani City Hospital employees in Metro is in accordance with
the applicable SOP. For the service procedure performed patient Social Security Services
Agency also been good from patient acceptance until return of patient. In the actuating function,
focus on Human Resources. Human resources or employees at Ahmad Yani Hospital Metro City
is still limited dibutikan the existence of patients Social Security Services Agency queuing.
Employee education background is in accordance with education and professionalnya. General
Hospital Regions Ahmad Yani Metro City also has provided training and special skills for
employees who still need. In controlling function focus on service culture. The service culture of
Ahmad Yani Hospital of Metro City has not been applied S6 (greeting, smiling, greeting, polite,
courteous, patient). Obstacles faced by General Hospital Regions Ahmad Yani Metro City is the
lack of human resources, where it appears that the implementation of competent human
resources deficiencies perform their duties and functions, especially in terms of socialization
regarding the policy of Social Security Services Agency program. The next obstacle is in
serving the Social Security Services Agency patient is the regulation or regulation of his Social
Security Services Agency that often change without any socialization.

Keywords: Health Service Management, Social Security Services Agency Health, and
Constraints
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pelayanan kesehatan bagi
peserta BPJS di RSUD Ahmad Yani Kota Metro dan mengetahui kendala-kendala
apa yang menghambat manajemen pelayanan tersebut. Jenis penelitian yang
dalam penelitian ini adalah deskriptif dan metode pengumpulan data yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah fungsi planning (perencanaan) yang
akan dilakukan oleh RSUD Ahmad Yani Kota Metro dalam manajemen
pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS sudah maksimal.Padafungsi organizing,
prosedur yang dilakukan olehpegawai RSUD Ahmad Yani Kota Metro sudah
sesuai dengan SOP yang berlaku. Untuk prosedur pelayanan yang dilakukan
kepasien BPJS juga sudah baik dari penerimaan pasien sampai pemulangan
pasien. Pada fungsi actuating, fokus pada Sumber Daya Manusia.Sumber daya
manusia atau pegawai di RSUD Ahmad Yani Kota Metro masih terbatas ini
dibutikan adanya pasien BPJS yang mengantri. Latar belakang pendidikan
pegawai sudah sesuai dengan pendidikan dan professionalnya.RSUD Ahmad Yani
Kota Metro juga sudah memberikan pelatihan dan keterampilan khusus untuk
pegawai yang masih membutuhkan. Pada fungsi controlling fokus pada budaya
pelayanan. Budaya pelayanan pegawai RSUD Ahmad Yani Kota Metro belum
semua menerapkan S6 (salam, senyum, sapa, santun, sopan, sabar). Kendala
yangdihadapi RSUD Ahmad Yani Kota Metro yaitu kekurangan SDM, dimana
terlihat bahwa implementor kekurangan SDM yang berkompeten melaksanakan
tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal sosialisasi mengenai kebijakan
program BPJS. Kendala selanjutnya yaitu dalam melayani pasien BPJS yaitu
regulasi atau peraturan dari BPJS nya yang sering berubah tanpa adanya
sosialisasi.

Kata kunci: Manajemen Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kendala-
Kendala
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat bertujuan untuk menyehatkan

dan menjamin kesehatan kepada seluruh masyarakat guna terciptanya keadaan

yang sehat bagi seluruh masyarakat.Tetapi, jangkauan pelayanan kesehatan pada

kenyataannya masih terbatas, artinya masih banyak masyarakat yang belum

mampu menikmati pelayanan kesehatan yang bermutu.Hal tersebut di karenakan

masih  terbagi- bagi biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali

bahkan masih saja masyarakat kesulitan untuk mendapatkan jaminan kesehatan

yang telah diprogramkan pemerintah dengan berbagai macam persyaratan yang

sulit dan bahkan fasilitas yang didapat tidak terlalui memadai terutama untuk

masyarakat kurang mampu.

Perbedaan dalam pelayanan antara para pegawai dan masyarakat kurang mampu

inilah yang menjadi keluhan yang nyata terjadi diberbagai wilayah Indonesia.

Untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu maka salah satu yang

harus disiapkan adalah sistem pembiayaan kesehatan.Kementrian Kesehatan sejak

tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, dimulai

dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

(JPKMM) atau lebih dikenal dengan program Asuransi Kesehatan Keluarga
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Miskin (Askeskin) (2005-2007) yang kemudian berubah nama menjadi program

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sejak tahun 2008 sampai dengan

sekarang.

Penetapan kepesertaan Jamkesmas ini berdasarkan dari data survey Badan Pusat

Statistik (BPS). Selanjutnya, bila masih ada sisa kuota penduduk miskin yang

belum terakomodir oleh program Jamkesmas tersebut, maka Pemerintah Daerah

(Pemda) wajib mengalokasikan dengan program Jamkesda/JPKMM/Askeskin,

Jamkesmas, kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu melaksanakan

penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu

dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial. (http://www.ruajurai.com,

diakses tanggal 30 Oktober 2014)

Pemerintah Indonesia secara terus-menerus berupaya memberikan solusi untuk

kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Pemerintah dalam

mewujudkan komitmennya bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan

kesehatan masyarakat yang dimulai dari adanya programJaminan Kesehatan

Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan.Usaha ke arah itu sesungguhnya telah

dirintis pemerintah denganmenyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di

bidang kesehatan,diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT

Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima

pensiun, veteran, dan pegawai swasta.Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu,

pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
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Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berisi bahwa setiap orang berhak atas

jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan

meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang

sejahtera, adil, makmur, dan untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh,

oleh sebab itu negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi

seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya pemerintah memprioritaskan terlebih

dahulu penduduk miskin, guna pemerataan penjangkauan pembiayaan kesehatan

tersebut.UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh

penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai beroperasi

sejak tanggal 1 Januari 2014. Jaminan Kesehatan adalan jaminan berupa

perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan

dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan

kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh

pemerintah.

Peserta BPJS kesehatan terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu PBI (Penerima

Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan dan Bukan PBI Jaminan Kesehatan.PBI adalah

peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu

sebagaimanan diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya dibayar

pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.Peserta PBI yang
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merupakan golongan masyarakat tertentu, ditetapkan oleh pemerintah dan diatur

melalui peraturan pemerintah.

Kelompok Peserta lainnya adalah para peserta Jaminan Sosial Kesehatan (Wajib)

yang sudah ada selama ini, yaitu Peserta Askes, Peserta Jamsostek, TNI-POLRI,

Jamkesmas/Jamkesda, Pensiunan pegawai pemerintah dan peserta Askes

Komersial.Dalam pelaksanaannya, BPJS merancang atau mengadaptasikan sistem

pelayanan kesehatan dan pembiayaan dalam satu modul, yaitu Ina CBG’s (Case

Based Group). Seluruhnya akan terhimpun dalam sistem BPJS.Dalam tingkat

nasional jumlah peserta mencapai 123 juta, terhitung januari hingga 10 juni 2014.

(www.tempo.com/read/news/2014/06/11/078584135/peserta-bpjs-naik-6-juta,

diakses 3 desember 2014).

Data didaerah khusunya Provinsi Lampung pada tahap awal  mencatat peserta

sebanyak 3.815.121 jiwa, yang terdiri dari PNS/Pensiunan TNI/Polri/Veteran

sebanyak 417.121 jiwa. Mereka berasal dari Jamkesmas sebanyak 3.087.541

jiwa.TNI/POLRI sebanyak 20.671 jiwa.Kemudian dari peserta Jamsostek

sebanyak 41.627 jiwa, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari kabupaten/kota eks

Jamkesda) sebanyak 236.219 jiwa. Adapun peserta baru yang mendaftar secara

aktif di kantor BPJS cabang Kotabumi sebanyak 11.711 jiwa, BPJS cabang Metro

sebanyak 17.920 jiwa dan BPJS cabang Bandar Lampung sebanyak  16.288 jiwa.

(http://m.antaralampung.com/berita/273769/peserta-bpjs-lampung-38-juta-orang,

diakses 3 desember 2014)
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Pelaksanaan BPJS beroperasi lebih dari seminggu sejak 1 Januari 2014, Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak terlepas dari kelebihan dan

kekurangnya. Kelebihan dari BPJS Kesehatan adalah biaya atau iuran yang

murah meriah. Meskipun murah, layanan yang bisa didapat peserta dianggap tidak

murahan. Biaya atau iuran pada BPJS Kesehatan ini memang terbilang murah.

Bagaimana tidak, hanya dengan premi per-bulan, untuk kelas 1 sebesar Rp59 ribu,

kelas 2 sebesar Rp49.500, dan kelas 3 sebesar Rp25.000, seseorang sudah bisa

mendapatkan layanan atau perlindungan kesehatan dari pemeriksaan, rawat inap,

pembedahan, obat dan lain sebagainya secara cuma-cuma. BPJS juga Kesehatan

diselenggarakan langsung dari pemerintah atau negara ini memang sebuah

program yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia , Tanpa Medical

Check Up, dijamin Seumur Hidup, mendaftar tanpa ada ditanyakan penyakit yang

telah diderita oleh peserta tanpa Pengecualian, di lain hal terdapat pula

kekurangan dalam pelaksanaannya.

Kekurangan dari BPJS Kesehatan adalah adanya metode berjenjang saat

melakukan klaim, layanan kesehatan BPJS memang hanya bisa melindungi diri di

wilayah Indonesia saja, dan antri tidak hanya dalam hal mendaftar dan melakukan

perubahan data, ketika peserta juga akan berobat ke rumah sakit, maka antrian

panjang juga harus dihadapi peserta. Terakhir, kekurangan BPJS Kesehatan

adalah tidak adanya kesempatan untuk mendapat fasilitas kelas 1.

https://www.cermati.com/artikel/bpjs-kesehatan-apa-kelebihan-dan-
kekurangannya (di akses tanggal 29 juli 2017)
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Hal ini dibenarkan oleh anggota Komisi IX DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Poempida Hidayatullah.menurutnya implementasi program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014

mengabaikan petunjuk teknis (juknis) kepada rumah sakit (RS). Akibatnya,

banyak pasien yang ditolak. Akibatnya, pihak RS sering kesulitan untuk

menyampaikan informasi kepada pasien. Bahkan, akhirnya pasien ditolak karena

pihak RS ragu dengan persyaratan yang harus disampaikan, Selain itu, masih

ditemukan pelayanan gawat darurat yang tak mengacu Kepmenkes No.

856/SK/IX/2009 tentang Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat.

Menurut Poempida Hidayatullah, pasien yang masuk ke RS melalui IGD,

diagnosa penyakitnya harus sesuai aturan yang tercantum dalam Kepmenkes

tersebut. Jika pasien masuk IGD tetapi diagnosanya tidak tercantum dalam

Kepmenkes 856,maka akan terjadi dua kemungkinan. Pertama, RS tetap

memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan risiko tagihan klaimnya tidak

akan dilayakkan atau ditolak oleh BPJS Kesehatan. Kedua, RS menyuruh pasien

untuk berobat ke Puskesmas walaupun kejadiannya di malam

hari.(http://www.jurnalparlemen.com/bpjs-kesehatan-abaikan-juknisbanyak-

pasien-ditolak-rs.html. Diakses tanggal 10 november 2014).

UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS sangat jelas dinyatakan peserta Jamsostek

otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan.Hal ini mengakibatkan data

kepesertaan belum terdistribusikan secara baik, seperti Status kepesertaan

gelandangan, pengemis, orang telantar, penderita kusta, penderita sakit jiwa,

penghuni lembaga pemasyarakatan dan calon tahanan yang tidak jelas
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pertanggung jawabannya. Permasalahan masih didominasi ketidaksiapan

pemerintah dan BPJS Kesehatan yang sebelumnya bernama PT Askes (Persero)

dalam menyelenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat, Keterlambatan

pembuatan regulasi operasional seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri Kesehatan berkontribusi, sehingga

menimbulkan masalah di lapangan.

(http://tengkurizkilanera.wordpress.com/masalah-terkait-bpjs-2014/, diakses 3

desember 2014)

Diungkapkan pula oleh Koalisi Pemantau Badan Penyelenggara Jamina Sosial

(BPJS) Kesehatan, Jamkes Watch dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

(KSPI) menemukan 20 permasalahan selama BPJS Kesehatan resmi beroperasi 1

Januari 2014. Direktur Advokasi dan relawan Jamkes Watch, Ade Lukman

memaparkan permasalahan itu banyak terjadi dalam pelayanan kesehatan. Di

antaranya pembatasan pembuatan kartu kepesertaan BPJS di daerah, praktek

percaloan di Kantor Cabang BPJS dan rumah sakit yang marak, sosialisasi BPJS

yang kurang mengena dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat ditingkat yang

paling bawah (grassroot), perbedaan pelayanan antara pasien umum dengan

pasien program BPJS, pembatasan waktu rawat inap bagi pasien BPJS, dan

terbatasnya kuota kamar  untuk pasien program BPJS, antisipasi oleh BPJS dan

rumah sakit dalam hal penyediaan kamar rawat inap kelas 2 di rumah sakit terkait

kewajiban bagi perusahaan untuk mengikut sertakan atau mengalihkan pekerjanya

dalam program BPJS Kesehatan  1 Januari 2015.



8

Biaya ambulance juga menjadi permasalahan, karena itu ditanggung sendiri oleh

pasien pada saat dirujuk ke rumah sakit lain karena staf BPJS kebanyakan mereka

tidak melayani selama 24 jam sehingga menyebabkan pengadaan mobil

ambulance tidak dapat ditanggung BPJS. Kemudian dalam praktiknya ada

indikasi adanya permainan dalam penetapan jenis dan merk obat oleh dokter

rumah sakit yang bersifat komersial. Penyediaan alat bantu fisik pasien yang tidak

ditanggung oleh BPJS, seperti kaki, tangan dan bola mata palsu, penegakan

hukum/sanksi tegas untuk rumah sakit yang nakal, ada lagi minimnya biaya/tarif

pelayanan/kunjungan dokter dalam program BPJS. Dengan adanya permasalahan

itu, disisi lain pihak rumah sakitmenuntut perubahan Sistem INA CBGs menjadi

Fee for Service, mencabut Permenkes RI Nomor  69 Tahun 2013 tentang standar

tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas tingkat pertama dan fasilitas kesehatan

tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan

kesehatan.(http://touch.jaringnews.com/hidup-sehat/, diakses 3 desember 2014)

Pelayanan rumah sakit merupakan salah satu bentuk upaya yang

diselenggarakanuntuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Pelayanan rumah sakit

berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu

yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit,

penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.Rumah sakit sebagai

salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan yang

baik dan berkualitas.Manajemen rumah sakit harus berupaya memuaskan

pasiennya, dalam hal ini masyarakat dengan berbagai tingkat kebutuhannya.
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Semua itu diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

129/Menkes/SK/II/2008  tentangstandar pelayanan minimal rumah sakit.

Rumah Sakit yang sudah mulai merealisasikan program BPJS salah satunya

adalah RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, Lampung seperti yang di

lansirLampost.com.RSUD Jendral Ahmad Yani Metro sudah siap melayani

BPJS.Persiapan itu, diawali dengan mengencarkan sosialisasi kepada para dokter

dan pasien.Sistem jaminan kesehatan yang  baru, Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) mulai diluncurkan pada awal tahun ini.RS siap melaksanakan

sistem itu.Pelaksaan BPJS Kesehatan Hari ke-3 di RSUD Jend. A. Yani Metro

sebagai masa transisi, masih terjadi penumpukan dalam input data di BPJS RSUD

Jend. A. Yani Metro sehingga pasien membutuhkan waktu + 30 Menit untuk

mengantri guna mendapatkan pelayanan di poliklinik.(http://rsuayanimetro.com,

di akses 10 september 2014)

Hasil prariset peneliti tertangal 28 -29 oktober 2014 diperoleh seperti  Kurangnya

sosialisasi terhadap pegawai dan masyarakat, banyak peserta yang mengeluhkan

antrian pelayanan yang panjang, singkatnya batas waktu rawat inap terhadap

pasien pengguna layanan BPJS, bahkan pengguna layanan BPJS mengalami

diskriminasi layanan, sehingga harus beralih ke layanan umum.BPJS yang baru

mulai direalisasikan masih butuh proses untuk dapat berjalan dengan baik masih

banyak kendala-kendala yang dihadapi baik untuk para pegawai, dokter, maupun

masyarakat yang akan mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelayanan BPJS.

Padahal jelas tercantum dalam UU 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang
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kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan

terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam

program jaminan kesehatan sosial.Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk

meneliti manajemen pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS di RSUD Ahmad

Yani Kota Metro, karena Rumah Sakit tersebut merupakan Rumah sakit umum

daerah dari kota Metro yang menjadi Rumas Sakit rujukan dari masyarakat kota

Metro maupun dari daerah-daerah kabupaten lainya yang ada di Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana manajemen pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS di RSUD

Ahmad Yani Kota Metro?

2. Kendala-kendala yang menghambat manajemen pelayanankesehatan bagi

peserta BPJS di RSUD Ahmad Yani Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mendeskripsikan manajemen pelayanan kesehatan bagi peserta BPJSdi

RSUD Ahmad Yani Kota Metro

2. Untuk mendeskripsikankendala-kendala yang menghambat manajemen

pelayanankesehatan bagi peserta BPJSdi RSUD Ahmad Yani Kota Metro.
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D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari laporan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan

pengetahuan Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai Manajemen

Pelayanan Kesehatan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas

wawasan serta pengetahuan penulis tentang sumbangan ilmu pengetahuan dan

sebagai bahan rekomendasi untuk manajemen pelayanan kesehatan bagi

peserta BPJS di RSUD Ahmad Yani Kota Metro.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang relevan telah menjadi inspirasi penelitian

ini, sebagai referensi dalam pemilihan topik penelitian. Diantaranya yaitu :

1. Fahmi Maghrieza Halim (2013) dalam penelitiannya yang berjudul

Kinerja Implementasi Program Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) di

Kota Metro. Penelitian ini mengungkapkan Bagaimana kinerja serta

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi program

Jamkesta di Kota Metro. Diungkapkan bahwa Kota Metro juga

menjalankan program Jamkesta yang telah dicanangkan Pemerintah

Provinsi Lampung dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Metro

Nomor 36/KPTS/D-2/04/2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan Masyarakat Semesta di Kota Metro tahun 2012 dimana

pemerintah Kota Metro dituntut untuk dapatmelaksanakan program

Jamkesta ini dengan sebaik-baiknya guna meningkatkankesejahteraan

hidup khususnya kualitas kesehatan penduduknya.

Dapat diketahui bahwa kinerja implementasi sangat menentukan suatu

implementasi kebijakan berhasil atau tidak.Kinerja implementasi adalah

tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan

tujuannya berupa keluaran kebijakan.Untuk melihat baik atau tidaknya

kinerja implementasi, dapat diketahui dengan melihat beberapa aspek

indikator kinerja implementasi, yaitu akses, cakupan (coverage),
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frekuensi, ketepatan layanan (service delivery), akuntabilitas dan

kesesuaian program dengan kebutuhan. (Purwanto dan Sulistyastuti,

2012:106). Apabila kinerja implementasi sudah dapat memenuhi semua

indikatornya, tentu saja implementasi suatu kebijakan akan mampu

mencapai tujuan dan sasarannya.

2. Syarifah Usman dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan

Pemberian Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Bagi

Peserta Jamkesmas (studi implementasi pasal 19 ayat (2) jo pasal 20 ayat

(1) jo pasal 22 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang

sistem jaminan sosial nasional di rumah sakit umum daerah dr. Saiful

anwar kota malang). Dikatakan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap

individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan

kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya

dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah

dan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus

bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan khususnya dalam

bidang kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Jadi kesimpulannya adalah kesehatan masyarakat benar-benar dilindungi

oleh pemerintah dengan cara membayarkan biaya kesehatan dengan uang

anggaran dari pemerintah yang di berikan kepada masing-masing rumah

sakit maupun puskesmas yang di tunjuk oleh pemerintah provinsi di

daerah masing-masing.
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Pemerintah memberikan kepastian dalam jaminan kesehatan masyarakat

kurang mampu dengan cara membayarkan iuran-iuran tersebut melalui

anggaran yang dimiliki oleh pemerintah sehingga para warga yang kurang

mampu mendapatkan hak-haknya khususnya dalam hal kesehatan.

Asuransi atau dalam bahasa belanda “verzekering” berarti pertanggungan.

Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak yaitu : yang satu sanggup

menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat

penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat

dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula

belum dapat di tentukan saat akan terjadinya.

3. Tati Suryati dan Asih Eka Putri (2012) dengan judul Menuju Sistem

Jaminan Sosial Nasional Pemetakan dan Telaah Kritis Asosiasi Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Sebelum UU No. 40 tahun 2004/sjsn. Dalam

penelitiannya di tujukan untuk dapat memetakan dan me-nelaah secara

kiritis asosiasi-asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebelum

diberlakukan-nya UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Selanjutnya pasal 19 UU SJSN mengatur penyelenggaraan pelayanan

kesehatan perorangan dalam sebuah sistem jaminan kesehatan publik

yang berlaku di seluruh Indonesia. Peraturan Presiden tentang Sistem

Jaminan Kesehatan Publik akan memuat aturan pelaksanaan untuk

mengatur tata cara penyelenggaraan yang meliputi; kepesertaan, paket

pelayanan, kontribusi peserta (contri-bution), pengumpulan kontribusi
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(collection), penyatuan dana (polling) dan pembelian pelayanan

(purchasing).

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu.

No Nama dan Tahun

Penelitian

Perbedaan Persamaan

1. Fahmi Maghrieza
Halim (2013)

Penelitian ini melihat baik atau
tidaknya kinerja implementasi,
dapat diketahui dengan melihat
beberapa aspek indikator kinerja
implementasi, yaitu: akses,
cakupan (coverage), frekuensi,
ketepatan layanan (service
delivery), akuntabilitas dan
kesesuaian program dengan
kebutuhan. (Purwantodan
Sulistyastuti, 2012:106).

Meneliti tentang
kesehatan di Kota
Metro

2. Syarifah Usman mengenai pelaksanaan
pemberian pelayanan kesehatan
bagi masyarakat kurang mampu
pengguna jamkesmas, hambatan-
hambatan yang dialami dalam
pelaksanan pemberian pelayanan
kesehatan tersebut serta upaya
apa yang dilakukan dalam
menangani hambatan.

Sama- sama meneliti
system jaminan
kesehatan sosial.

3. Tati Suryati dan Asih
Eka Putri (2012)

Dalam penelitiannya di tujukan
untuk dapat memetakan dan me-
nelaah secara kiritis asosiasi-
asosiasi fasilitas pelayanan
kesehatan sebelum diberlakukan-
nya UU No. 40 Tahun 2004
tentang SJSN.

Sama–sama meneliti
mengenai system
jaminan social.

Sumber : diolah peneliti,2015

B. Manajemen Pelayanan Publik

1. Manajemen Pelayanan

Pendapat Boediono (2003:60), bahwa pelayanan merupakan suatu proses

bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan
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kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan

keberhasilan.

Menurut Moenir (2010:186) manajemen pelayanan adalah manajemen

proses, yaitu sisi manajemen yang mengatur dan mengendalikan proses

layanan, agar mekanisme kegiatan pelayanan dapat berjalan tertib, lancar,

tepat mengenai sasaran dan memuaskan bagi pihak yang harus dilayani.

Sedangkan menurut Ratminto dan Atik septi Winarsih (2005:4) manajemen

pelayanan adalah suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusus

rencana, mengimplementasi rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan

aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan.

Dari pengertian-pengertian yang di kemukakan di atas peneliti mengambil

kesimpulan bahwa manajemen pelayanan merupakan suatu alat untuk

mencapai tujuan yang diinginkan, dengan manajemen yang baik akan

memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Dengan manajemen juga daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen

akan dapat ditingkatkan.

2. Fungsi Manajemen

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugastugas khusus

yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas itulah yang biasa disebut sebagai

fungsi-fungsi manajemen. Menurut George R. Terry dalam Waluyo terdapat 4

fungsi manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC
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yaitu: planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating

(penggerakan/pengarahan) dan controlling (pengendalian).

a. Planning (perencanaan)

Perencanaan ialah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang

untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling

dasar karena manajemen meliputi penyeleksian di antara bagian pilihan

dari tindakan). Empat tujuan yang penting dari perencanaan:

a. Mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian dan perubahan yang

akan datang.

b. Memusatkan perhatian kepada sasaran

c. Menjamin atau mendapatkan proses pencapaian tujuan terlaksana

secara efisien dan efektif.

d. Memudahkan pengendalian. Jadi perencanaan dalam manajemen

kesiswaan perlu dilakukan, yaitu sebagai patokan dalam melaksanakan

kegiatan.

b. Organizing (pengorganisasian)

Istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum.Pertama, organisasi

diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional misalnya,

sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan-badan

pemerintahan. Kedua, merujuk pada proses pengorganisasian yaitu

bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota,

sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif. Sedangkan

organisasi itu sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem

kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
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Dalam sistem kerjasama secara jelas diatur siapa menjalankan apa, siapa

bertanggung jawab atas siapa, arus komunikasi, dan memfokuskan sumber

daya pada tujuan. Pengorganisasian sebagai proses membagi kerja ke

dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada

orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber

daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian

tujuan organisasi. Jadi setelah melaksanakan perencanaan langkah

selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang

menjalankan dan apa yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan

lancar.

c. Actuating (penggerakan/pengarahan)

Penggerakan/pengarahan adalah fungsi manajemen yang terpenting dan

paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan

setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan

maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. Penerapan

fungsi ini sangat sulit, rumit, dan kompleks, karena karyawan-karyawan

tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini disebabkan karyawan adalah

makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita, dan

lainnya. Pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan alat-alat bagaimanapun

canggihnya baru dapat dilakukan jika karyawan (manusia) ikut berperan

aktif melaksanakannya. Fungsi pengarahan ini adalah ibarat starter mobil,

artinya mobil baru dapat berjalan jika kunci starternya telah melaksanakan

fungsinya. Demikian juga proses manajemen, baru terlaksana setelah

fungsi pengarahan diterapkan.
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Definisi pengarahan ini dikemukakan oleh Malayu S. P.Hasibuan adalah

mengarahkan semua bawahan agar mau bekerjasama dan bekerja efektif

dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu pengarahan perlu dijalankan

dengan sebaikbaiknya, dan perlu adanya kerjasama yang baik pula di

antara semua pihak baik dari pihak atasan maupun bawahan.

d. Controlling (pengendalian/pengawasan) Setelah melaksanakan

perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, langkah selanjutnya

adalah pengawasan. Pengawasan adalah peninjauan kemajuan terhadap

pencapaian hasil akhir dan pengambilan tindakan pembetulan ketika

kemajuan tersebut tidak terwujud). Pengawasan/pengendalian adalah

fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota

melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi ke arah tujuan yang

ditetapkan. Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk

mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa

pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.

Pengawasan/pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi

perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi,

karena:

a. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.

b. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.

c. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan

baik.
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d. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah

pengendalian atau penilaian dilakukan.

3. Manajemen Pelayanan Publik yang Responsive dan Inklusif

a. Birokrasi Weberian dan Responsivitas Pelayanan.

Kecenderungan birokrasi pemerintah mengembangkan  pelayanan yang

standardbersifat umum sering kali mengkerdilkan kemampuan pemerintah

untuk secara responsive memenuhi kebutuhan khusus dari kelompok

warga yang terpinggirkan dan minoritas. Kecenderungan sperti ini wajar

terjadi apa bila birokrasi pemerintah yang dikembangkan mengikuti

prinsip birokrasi weberian, yang memang dirancang untuk mampu

memproduksi pelayanan yang standar dan seragam tanpa membedakan

warga pengguna. Dalam birokrasi weberian, system pelayanan dirancang

untuk dapat berperan secara impersonal dengan mengabaikan ciri-ciri

personal baik dari rezim pelayanan atau pun warga pengguna layanan

(Dwiyanto,2010:128).

Karakteristik impersonalitas ini sebenarnya dimaksudkan oleh

penggagasnya untuk mencegah jangan sampai system pelayanan berpihak

pada kelompok masyarakat tertentu, terutama yang dekat dengan

kekuasaan. Namun, nilai niilai impersinalitas ini pada akhirnya sering

membuat birokrasi gagal merespon kebutuhan masyarakat unik, khusus,

dan spesifik. Impersonalitas membuat birokrasi weberian kurang sensitive

terhadap realitas bahwa lingkungan kerjanya dan juga warga yang harus
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dilayaninya memiliki karakteristik yang beragam. Birokrasi  pemerintah

sering beroperasi dalam masyarakat yang pluralistik dan memiliki latar

budaya, tingkat modernitas, lingkungan geografis, ciri demografis, dan

tingkat perkembangan sosial ekonomi yang berbeda, sehingga mereka juga

memerlukan jenis pelayanan yang berbeda-beda pula.

Selain impersonalitas, nilai–nilai lain seperti rutinitas dan standarisasi

prosedur, juga perlu dikritisi ketika birokrasi diharapkan untuk mampu

merespon kebutuhan khusus, unik, dan spesifik dari sebagian

masyarakatnya. Pengembangan standarisasi prosedur dan rutinitas dalam

birokrasi weberian ditujukan untuk menyederhanakan proses layanan yang

kompleks dan memiliki turbulensi yang tinggi sehingga dapat dikelola

dengan mudah oleh aparat birokrasi yang ada. Selain itu, standarisasi

prosedur juga dimaksudkan untuk menjaga keadilan, persamaan,

konsistensi, dan keseragaman tindakan birokrasi dalam melayani

(Dwiyanto,2010:129). Namun, standarisasi prosedur dan rutinitas

seringkali membuat aktor-aktor dalam birokrasi pemerintah menjadi

kurang sensitive terhadap perbedaan dan dinamika dalam masyarakatnya.

Standarisasi prosedur dan rutinitas sering membelenggu akal budi aparat

birokrasi sehingga mereka menjadi tidak terlatih untuk berfikir kreatif dan

bertindak inovatif dalam mengelola pelayanan publik

(Dwiyanto,2010:129).

Situasinya menjadi semakin sulit ketika orientasi pada kepentingan

kelompok arus utama berinteraksi dengan orientasi pada kepentingan

kelompok arus utama berinteraksi dengan orientasi pada nilai–nilai
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impersonalitas, tradisi rutinitas, dan kepatuhan terhadap prosedur yang

berlebihan. Orientasi kepatuhan pada prosedur termasuk prosedur

pengelolaan layanan dan tata cara berinteraksi antara aparat birokrasi

dengan warganya, cenderung dilembagakan sehingga prosedur itu seolah –

olah diperlakukan sebagai tujuan yang sebenarnya. Akibatnya, terjadi

fenomena goal displacement, yaitu prosedur yang sebenarnya hanya

merupakan alat dan fasilitas untuk mencapai tujuan justru menggusur misi

dan tujuan birokrasi pemerintah Merton dalam Dwiyanto, (2010:130).

Tujuan sebenarnya untuk melayani warga menjadi terabaikan hanya

karena birokrasi pemerintah memberhalakan prosedur layanan.

b. Pluralitas dan inklusivitas :Nilai–nilai yang Terabaikan dalam
Pelayanan Publik.

Kemajuan sosial ekonomi selama beberapa decade terakhir telah mendorong

muncul banyak perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang kemudian

menjadi lingkungan baru dari birokrasi pemerintah. Modernitas masyarakat

yang semakin tinggi mendorong masyarakat untuk memiliki gaya hidup

yang berbeda serta menuntut jenis dan kualitas pelayanan yang berbeda

pula. Modernitas membuat keragaman kebutuhan pelayanan semakin tinggi.

Dalam dekade terakhir sejumlah fenomena penting semakin menggejala

seperti, semakin banyakny penduduk lansia, meningkatnya jumlah penduduk

difabel, kondisi kemiskinan, semakin besarnya proporsi penduduk

perkotaan, ketertinggalan dan keterisolasian dalam hal sosial ekonomi

(Dwiyanto, 2010).
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Kelompok masyarakat dengan karakteristik seperti itu tentu membutuhkan

jenis pelayanan dan manajemen pelayanan berbeda. Manajemen pelayanan

yang diterapkan didaerah kebanyakan atau yang diperuntukan bagi

kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan wajar tentu tidak mampu

menjawab kebutuhan masyarakat yang hidup didaerah tertinggal, pulau

terdepan, kawasan terisolasi, atau yang menjadi bagian dari komuintas adat

terpencil. Karakteristik kehidupan mereka  yang berbeda dengan kehidupan

masyarakat kebanyakan membutuhkan cara berinteraksi dan pelayanan yang

berbeda (Dwiyanto, 2010).

c. Pelayanan Inklusif

Pelayanan inklusif adalah suatu sistem pelayanan yang mampu

menghilangkan semua kendala yang dihadapi oleh warga untuk mengakses

pelayanan publik. Sebagaimana diketahui warga sering memiliki

karakteristik subjektif yang berbeda dan karakteristik tersebut sering

membuat mereka gagal mengakses pelayanan yang dibutuhkannya.

Pelayanan inklusif mencoba menghilangkan semua kendala tersebut

sehingga tidak ada seorangpun warga yang gagal mengakses pelayanan

yang dibutuhkan (Dwiyanto, 2010).

Pelayanan inklusif memiliki karakteristik kebersamaan, pelayanan inklusif

mendorong adanya kebersamaan, dimana semua orang dapat mengakses

secara sama dan bersama pelayanan publik tertentu. Karakteristik lain

adalah pengakuan terhadap diversitas. Hal ini mengakui bahwa manusia

memiliki kesamaan dan perbedaan. Atas dasar itu, perbedaan dalam
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kebutuhan pelayanan sebenarnya adalah sebuah keniscayaan.  Pemahaman

terhadap kebutuhan yang berbeda membantu rezim pelayanan untuk

memberikan respon yang berbeda terhadap kelompok warga tertentu tapi

bukan untuk mencegah mereka mengakses pelayanan secara sama dan

bersama dengan kelompok warga lainnya. Dalam manajemen pelayanan

inklusif, perbedaan justru dilihat sebagai kekayaan dan sumber inspirasi

bagi mereka untuk dapat melayani warga sesuai dengan

kebutuhannya.Kebersamaan dalam perbedaan justru menguntungkan bagi

semuanya dalam penyelenggaraan pelayanan (Dwiyanto, 2010).

Ada dua perspektif yang dapat dipergunakan untuk mengukur inklusivitas

suatu manajemen pelayanan, yaitu dari sisi output dan proses.

1) Dari sisi out put dapat dinilai dari dua indikator yaitu representasi dan

ditribusi. Suatu manajemen pelayanan dapat dinilai memiliki inklusivitas

tinggi ketika manajemen tersebut mampu menjaga representasi dari

semua kelompok warga yang ada. Ketika suatu pelayana public melayani

warganya yang memiliki karakteristik sosial ekonomi, demografis, dan

kultur yang berbeda dan manajemen pelayanan mampu memberikan

akses yang sama bagi semua kelompok yang berbeda-beda maka

manajemen tersebut memiliki nilai inklusifitas tinggi. Inklusivitas dapat

juga dilihat dari distribusi pemanfaatan layanan publik. Apakah

distribusi pemanfaatan pelayanan mampu menggambarkan distribusi

populaisnya secara wajar dan proposional.  Dan apabila hanya

didominasi kelompok tertentu maka bisa dikatakan rendah
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inklusivitasnya. Manajemen pelayanan inklusif menjamin distribusi

pemanfaat mendekati distribusi populasinya.

2) Dari sisi proses, manajemen pelayanan inklusif dapat diukur dari kualitas

kebijakan, prosedur, SDM aparatur, dan budaya pelayanan yang ada

dalam birokrasi pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari seberapa kuat

berbagai unsure tersebut menginternalisasi dan melembagakan nilai nilai

inklusivitas, seperti penghargaan terhadap diversitas, kebersamaan, dan

kepedulian terhadapakendala yang dimiliki oleh kelompok terpinggirkan

dalam akses pelayanan publik. (dwiyanto, 2010).

C. Pelayanan Kesehatan di Era Sebelum dan Sesudah BPJS Kesehatan

1. Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program

jaminankesehatan yang diberikan pemerintah kepada warga masyarakat

miskin dan tidak mampuagar kebutuhan dasar kesehatannya terpenuhi.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan tertinggi

yang dapat di akses seluruh peserta dan mewujudkan pelayanan kesehatan

yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Peserta yang dijamin dalam

Jamkesmas adalah masyarakat yang miskin dan tidak mampu berdasarkan

keputusan Bupati/Walikota, gelandangan, pengemis, anak dan orang

terlantar serta masyarakat miskin yang tidak punya identitas. Juga para

peserta program Keluarga Harapan yang tidak memiliki kartu Jamkesmas,

Ibu hamil dan bayi yang dilahirkan yang tidak punya jaminan kesehatan

serta penderita Thalasemia (Depkes, 2009).
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2. Jaminan Kesehatan Daerah (bisa lokal provinsi atau kabupaten/kota)

Jamkesda merupakan program bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin yang tidak masuk dalam program jaminan kesehatan

masyarakat (Jamkesmas). Tujuan program ini untuk meningkatkan

cakupan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin agar

tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan

efisien. Lebih khusus lagi untuk meningkatkan cakupan dan kualitas

pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Adapun sasaran

Jamkesda adalah masyarakat miskin yang tercantum dalam daftar yang

telah ditentukan pemerintah daerah setempat. Bantuan program Jamkesda

meliputi pelayanan kesehatan dasar rawat inap di puskesmas rawa tinap,

klinik dan rumah sakit, rumah sakit jiwa sesuai ketentuan Jamkesda (Andi,

2015).

3. Pelayanan kesehatan dasar gratis (Puskesmas dan jaringannya)

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah suatu organisasi

kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan

masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping

memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat

di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Menurut Depkes RI

(2004) puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan
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kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan

kesehatan di wilayah kerja (Effendi, 2009).

Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas merupakan pelayanan

yang menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif

(pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif

(pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua

penduduk dengan tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur,

sejak dari pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia (Effendi, 2009).

4. Kondisi penyelenggaraan jaminan kesehatan sebelum era BPJS
Kesehatan

Sebelum era BPJS Kesehatan, masih sangat bervariasi tergantung dari

badan penyelenggaranya.Masih terdapat pelayanan yang tidak dijamin

(exclusion of benefit), pembatasan pelayanan (limitation benefit), dan ada

keharusan membayar selisih tagihan (cost sharing).Selain itu, terdapat

perbedaan akses klaim mengingat adanya segmentasi kepersertaan, seperti

jaminan kesehatan segmen pekerja yang diselenggarakan PT. Jamsostek,

dan segmen peserta PT Askes (Persero), seperti PNS, pejabat tertentu,

Jamkesmas, dan Jamkesda (Lisdiana, 2015).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kepesertaan yang tidak menyeluruh,

pemberian manfaat yang tidak sama sehingga menunjukan adanya

diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.Memasuki era baru

penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, kekurangan tersebut

nampaknya diupayakan ditanggulangi. BPJS Kesehatan
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menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia

dengan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian,

akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan

hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan

program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta (Lisdiana, 2015)

5. Manajemen pembiayaan kesehatan BPJS

Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi

anggotaanggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu

dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari peristiwa-peristiwa

tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunya sebagian besar

penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan

keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa

tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak. Secara singkat

jaminan sosial diartikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang

menjamin seluruh rakyat agar dapat mendapatkan kebutuhan dasar yang

layak.

Program BPJS jaminan sosial dibagi kedalam 5 jenis program jaminan

sosial dan penyelenggaraan yang dibuat dalam 2 program penyelengaraan,

yaitu :

a. Program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dengan

programnya adalah Jaminan Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari

2014.
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b. Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan

programnya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua,

Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian yang direncanakan dapat

dimulai mulai 1 Juli 2015.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan

kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah peleburan 4

(empat) badan usaha milik negara menjadi satu badan hukum, 4 (empat)

badan usaha yang dimaksud adalah PT TASPEN, PT JAMSOSTEK, PT

ASABRI, dan PT ASKES.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini berbentuk seperti asuransi,

nantinya semua warga indonesia diwajibkan untuk mengikuti program ini.

Dalam mengikuti program ini peserta BPJS di bagi menjadi 2 kelompok,

yaitu untuk mayarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang

kurang mampu.(Roni, 2015). Peserta kelompok BPJS di bagi 2 kelompok

yaitu:

a. PBI (yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Iuran) jaminan

kesehatan, yaitu PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir

miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-

undang SJSN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai

peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin

yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui Peraturan

Pemerintah.
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b. Bukan PBI jaminan kesehatan.

Biaya Iuran Peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) dibayar

oleh pemerintah sebesar Rp19.225/orang/bulan, biaya iuran bukan

penerima bantuan iuran (Non-PBI) a. PNS 5% (gaji) , 2% dari pekerja, 3%

dari pemerintah b. Pegawai Perusahaan 4,5% (gaji) , 0,5% dari pekerja,

4% dari perusahaan c. Mandiri kelas 1 = Rp 59.500/orang/bulan, kelas 2 =

Rp 42.500/orang/bulan, kelas 3 = Rp.25.500/orang/bulan.

Sarana pelayanan kesehatan akan menghitung dengan cermat dan teliti

dalam penganggarannya :

a. Manfaat bagi pasien

Adanya kepastian dalam pelayanan dengan prioritas pengobatan

berdasarkan derajat keparahan. Dengan adanya batasan pada lama

rawat (length of stay) pasien mendapatkan perhatian lebih dalam

tindakan medis dari para petugas rumah sakit, karena berapapun lama

rawat yang dilakukan biayanya sudah ditentukan.Pasien menerima

kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Mengurangi

pemeriksaan dan penggunaan alat medis yang berlebihan oleh tenaga

medis sehingga mengurangi resiko yang dihadapi pasien (Linda,

2015).

b. Manfaat bagi rumah sakit

Rumah sakit mendapat pembiayaan berdasarkan kepada beban kerja

sebenarnya. Dapat meningkatkan mutu dan efisiensi peayanan rumah

sakit. Bagi dokter atau klinisi dapat memberikan pengobatan yang
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tepat untuk pelayanan lebih baik berdasarkan derajat keparahan,

meningkatkan komunikasi antar spesialisasi atau multi-disiplin ilmu

agar perawatan dapat secara komprehensif serta dapat memonitor

dengan cara yang lebih objektif. Perencanaan budget anggaran

pembiayaan dan belanja yang lebih akurat. Dapat untuk mengevaluasi

kualitas pelayanan yang diberikan oleh masing-masing klinisi (Linda,

2015).

Keadilan (equity) yang lebih baik dalam pengalokasian budget

anggaran. Mendukung sistem perawatan pasien dengan menerapkan

Clinical Pathway. Manfaat bagi penyandang dana pemerintah dapat

meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran pembiayaan

kesehatan. Dengan anggaran pembiayaan yang efisien, equity terhadap

masyarakat luas akan terjangkau. Secara kualitas pelayanan yang

diberikan akan lebih baik sehingga meningkatkan kepuasan pasien dan

provider/pemerintah. Penghitungan tarif pelayanan lebih objektif dan

berdasarkan kepada biaya yang sebenarnya. Singkatnya penentuan tarif

jasa medis dalam Ina CBG’s adalah suatu sistem pengelompokan

penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama, biaya perawatan yang,

sama, dan kelas perawatan yang sama (Linda, 2015).

Dengan klasifikasi diagnose ICD X dan klasifikasi prosedur/tindakan

ICD IX-CM termasuk penambahan diagnosa sekunder, penyakit

penyerta dan komplikasi ataupun penyulit, yang dikaitkan langsung
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dengan pembiayaan pelayanan kesehatan, yang didalamnya termasuk

jasa medis.

Dalam hal efisiensi pembiayaan pelayanan terhadap pasien, perlu

standarisasi pelayanan yaitu clinical pathway, antara lain untuk

melakukan cost analysis (yang seharusnya dihitung adalah unit cost

per service, bukan unit cost per-day ) Clinical pathway dijabarkan dari

Panduan Praktek Klinik (PPK). PPK merupakan aplikasi dari Standar

Praktek Kedokteran (SPK). Pengelompokan ini mengacu pada ICD X

untuk diagnosa dan ICD IX-CM untuk prosedur atau tindakan, dikenal

dengan grouping dan coding.

Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam coding maupun grouping

ini perlu adanya verifikator yang dapat menentukan apakah rekam

medis yang meliputi penulisan diagnosis utama, penyerta, komorbid

dan komplikasi-penyulit sudah layak maupun sesuai. Sehingga konsep

ini dapat mencegah suatu tindakan moral hazard yang dapat saja

dilakukan oleh dokter.(Linda, 2015). Selain itu ada variabel lain yang

turut mempengaruhi besarnya pembiayaan pelayanan/jasa medis yaitu

regionalisasi yang berdasarkan tingkat kemahalan masing-masing

daerah (regional). Indonesia dibagi 4 regional yaitu:

1. regional 1 (Jawa Bali)

2. regional 2 (Sumatra)

3. regional 3 (Kalimantan-Sulawesi-NTB)

4. regional 4 (Papua-Maluku-NTT).



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yakni jenis

penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan

apa adanya. Menurut Moleong (2009:11), dalam jenis penelitian ini data yang

dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Laporan

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian

laporan tersebut. Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan

lapangan, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi

lainnya.

Kemudian, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Moleong (2009:6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dapat

ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan

untuk meneliti dan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian

dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan
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dengan beberapa cara sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Untuk itu

penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka

mendapatkan data atau informasi yang bersifat sebenar-benarnya serta

memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai Manajemen

pelayanan kesehatan peserta BPJS Di RSUD Ahmad Yani Kota Metro tahun

2016, khususnya pada permasalahan manajemen pelayanan kepesertaan program

BPJS di Kota Metro.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2009:93), dalam penelitian kualitatif hal yang harus

diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan

dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini

peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus

membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang tidak

relevan. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka

diperlukan pemilihan fokus penelitian.

Berdasarkan pemaparan diatas maka fokus yang digunakan untuk mengukur

manajemen pelayanan menggunakan prinsip-prinsip manajemen pelayanan

inklusif dari sisi proses yang dapat diukur dari kualitas kebijakan,prosedur, SDM

aparatur, dan budaya pelayanan yang ada dalam birokrasi pelayanan. Menurut

George R. Terry dalam buku yang berjudul Principles of Management
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mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen terdiri dari planning, Organizing,

Actuating, dan Controling.

Berdasarkan teori diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Manajemen Pelayanan kesehatan kepesertaan BPJS kesehatandi RSUD

Ahmad Yani Kota Metro.

a. Planning (Perencanaan), dilihat dari kebijakan yang ada memenuhi

nilai inklusivitas.

b. Organizing (Pengorganisasian), dilihat dari prosedur/aturan yang di

jalankan dalam pemberian pelayanan.

c. Actuating (Pelaksanaan), dilihat dari SDM aparatur, melihat petugas

mampu melayani masyarakat/pengguna layanan BPJS kesehatan.

d. Controling (Pengawasan), dilihat dari budaya pelayanan, melihat

keseharian petugas dalam pemberian layanan.

2. Kendala-kendala yang menghambat manajemen pelayanan BPJS Kesehatan

khususnya.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2007:128), lokasi penelitian merupakan tempat dimana

peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau

peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka

mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian,

cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dan

menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan. Selain di
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perlukan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian seperti, keterbatasan

geografi dan praktis seperti waktu, biaya serta tenaga.

Dengan mempertimbangkan hal diatas dan membatasi penelitian, maka lokasi

penelitian dan unit analisis dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja

(purposive) yang akan dilakukan di RSUD Ahmad Yani Kota Metro. Beberapa

alasan yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. RSUD Ahmad Yani Kota Metro merupakan salah satu rumah sakit yang

berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertipe B yang ditunjuk

untuk melaksanakan program BPJS yang merupakan realisasi JKN (Jaminan

Kesehatan Nasional), dan juga merupakan rujukan kesehatan dari beberapa

daerah kota/kabupaten seperti Lampung Timur, sekitaran daerah perbatasan

Metro dan Lampung Tengah.

2. Di RSUD Ahmad Yani Kota Metro ditemukan masalah terkait dengan

Manajemen pelayanan yang diberikan oleh RSUD Ahmad Yani Kota Metro

sebagai RSUD yang menjalankan program BPJS (Badan Pelayanan Jaminan

Kesehatan).

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-

peristiwa tertentu yang berkaitan dengan focus penelitian dan merupakan

hasil pengamatan peneliti sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data-
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data primer ini merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam

kegiatan analisis data. Data primer ini diperoleh peneliti selama proses

pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan

observasi mengenai Manajemen pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Di

RSUD Ahmad Yani Kota Metro tahun 2014.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi

pendukung dalam analisis data primer. Data ini umumnya berupa dokumen-

dokumen tertulis yang terkait dengan manajemen pelayanan kesehatan bagi

peserta BPJS Di RSUD Ahmad Yani Kota Metro tahun 2014.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada tahap ini ada 3 macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan data.

Proses pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari

beberapa tahap kegiatan yaitu (Sugiyono. 2009:353) :

1. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan

dengan fokus penelitian. Wawancara yang teraplikasi dalam penelitian ini

dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara.

Dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative

jawabannyapun telah disiapkan, kemudian tape recorder dan catatan-catatan

kecil. Penelitian ini, informan yang diwawancarai adalah aktor-aktor yang
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terlibat dalam pelayanan kesehatan peserta BPJS Di RSUD Ahmad Yani Kota

Metro tahun 2014.

Tabel 2.Informan Penelitian
No Nama Jabatan
1 Ibu Endang Nuriyati Direktur Utama RSUD Ahmad Yani Kota

Metro
2 BapakWayan Kepalapelayanan BPJS Kota Metro
3 Rini, Sinta Perawat RSUD Ahmad yani Kota Metro
4 Cintia Pasien BPJS kelas 1
5 Septi Pasien BPJS kelas 2
6 Roni Pasien BPJS kelas 3

Sumber :diolah oleh peneliti 2015

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data yang memuat

informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis. Dokumen

biasanya berbentuk tulisan misalnya catatan harian pasien, profil RSUD

Ahmad Yani Metro, SOP atau peraturan RSUD Ahmad Yani Metro, dan alur

penggunaan BPJS. Semua dokumen tersebut peneliti ambil dengan bantuan

kamera untuk didokumentasikan sebagai bahan penelitian.

F. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan

dilakukan secara terus menerus. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
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mensitensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada

orang lain (Moleong, 2009:320). Menurut Miles dan Huberman, tahap-tahap

analisis data pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut (Sugiyono,

2009:247-253):

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.Secara teknis, pada kegiatan

reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekapan

hasil wawanacara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang

berhubungan dengan fokus penelitian manejemen pelayanan kesehatan bagi

peserta BPJS di RSUD Ahmad Yani Kota Metro. Kemudian data-data

tersebut dioraganisir kedalam sebuah matriks dengan unsur-unsur meliputi

unsur fokus penelitian, substansi data, kategori data, dan meaning

(pemaknaan). Pada akhirnya data yang muncul dalam penelitian ini adalah

data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian ini terkait dengan

manejemen pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS di RSUD Ahmad Yani

Kota Metro.

2. Penyajian Data (Data Display)

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam
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penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart atau sejenisnya. Dalam

tahap penelitian ini penelitimenyusunsekumpulan informasi dalam bentuk

uraian, dan foto atau gambar sejenisnya yang berkaitan dengan manejemen

pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS di RSUD Ahmad Yani Kota Metro.

.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan

demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkindapat menjawab

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak

karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada

dilapangan. Dalam tahap penelitian ini peneliti melakukan intisari dari

rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi dan

dokumentasi hasil penelitian.

Data Colection
Data Display

Data Reduction
Verifyin
g

Sumber: Sugiyono (2010:247)
Gambar 1.Analisis-Analisis Data Model Interaksi, Miles danHuberman
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G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Keabsahan

data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan

(validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi positivisme  dan disesuaikan

dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri (Moleong, 2006:

321). Menurut Sugiyono (2009:121) menyatakan dalam penelitian kualitatif uji

keabsahan data meliputi Derajat Kepercayaan (Credibility), Validitas Eksternal

(Transferbility), Reliabilitas (Dependability), Objektifitas (Confirmability).

1. Derajat Kepercayaan (Credibility)

Penerapan kriterian derajat kepercayaan padadasarnya menggantikan konsep

validitas internal dari non aktualitatif, criteria ini berfungsi melaksanakan

inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat

dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan

jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kredibilitas atau derajat

kepercayaan antara lain:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan kebsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembanding terhadap data itu. Menurut Wiliam Wiersman (1986)

triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu

(Sugiyono, 2009:273). Untuk memeriksa keabsahan data, dalam penelitian

ini peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai sumber, yaitu dengan
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mengecek data yang diperoleh melalui surat kabar,website,dan lain

sebagainya kemudian dibandingkan dengan sumber lain yang lebih akurat.

Atau dapat juga dengan melakukan wawancara kepada lebih dari satu

informan yang berbeda dalam manajemen pelayanan kesehatan bagi

peserta BPJS Di RSUD Ahmad Yani Kota Metro.

Penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk: a) Triangulasi data, dimana

peneliti menggunakan beragam sumber dalam penelitian ini. Melalui

metode ini peneliti dapat menguji kredibilitas data dengan menggunakan

pengecekan data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Dalam

penelitian ini, peneliti menguji kredibilitas Manajemen pelayanan

kesehatan peserta BPJS tahun 2014denganmelakukanpengumpulan data

daripihak RSUD Ahmad Yani Kota Metro, Kantor BPJSdanmasyarakat

yang kemudian dideskripsikan dan dikategorikan untuk menentukan

pandangan yang sama, berbeda, dan spesifik dari sumber-sumber tersebut;

b) Triangulasi Metodologi, dimana peneliti menggunakan beberapa

metode untuk penelitian ini.
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Tabel 3. Contoh Tabel Triangulasi Variable Perencanaan

Informan Data Hasil Interview Observasi Dokumentasii

.Endang
Nuriyati
selaku
Direktur
Utama
RSUD
Ahmad
Yani Kota
Metro

“Iya jelas mas, kami
tidak akan asal
dalam melakukan
selektif SDM. Kami
akan memberikan
dokter dan perawat
yang sesuai ahlinya
untuk semua pasien
termasuk pasien
BPJS”. (Wawancara
tanggal 7 Maret
2015 Pukul 10.00
WIB).

RSUD Ahmad Yani Metro
dalam membuat
perencanaan sesuai dengan
buku pedoman teknis yang
berlaku.
RSUD Ahmad Yani Kota
Metro juga dalam
manajemen pelayanan
kesehatan yaitu akan
memberikan SDM yang
berkualitas, berupaya
menyediakan fasilitas yang
lengkap, dan akan
mempermudah pelayanan
kesehatan bagi pasien
BPJS

Sumber : diolah oleh peneliti 2016

b. Memperpanjang Waktu Penelitian

Penelitian ini harus cukup waktu untuk benar-benar mengenal suatu

lingkungan, oleh sebab itu peneliti berusaha memperpanjang waktu

penelitian untuk mengadakan hubungan baik dengan orang-orang yang

disana, dengan cara mengenal kebiasaan yang ada serta mengecek

kebenaran informasi yang diperoleh. Peneliti memperpanjang waktu

penelitian selama 3 bulan terhitung sejak bulan Juli sampai Oktober 2015.

Sedangkan alasan peneliti dalam memperpanjang waktu penelitian

berguna untuk memperoleh data dan informasi yang valid dari sumber data

dengan meningkatkan intensitas pertemuan dan melakukan penelitian
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dalam kondisi yang wajar (valid) dimana mencari waktu yang tepat guna

berinteraksi dengan sumber data.

c. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensialyaitu mengumpulkan berbagai baham-bahan,

catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai

referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan

penafsiran data. Kecukupan referensi dalam penelitian ini dilakukan

dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini

untuk menguji kembali data yang ada.

2. Derajat keteralihan (transferability)

Keteralihan bergantung pada pengamatan antara konteks pengirim dan

penerima.  Keteralihan dilakukan seorang peneliti dengan mencari dan

mengumpulkan data kejadian empiris yang mengacupada focus penelitian.

Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data

deskriptif secukupnya. Keteralihan dilakukan dengan mencari dan

mengumpulkan kejadian empiris dalam konteks yang sama antara pihak

Rumah Sakit dan masyarakat di Kota Metro yang terlibat langsung.

3. Derajat Kebergantungan (dependability)

Uji kebergantungan dilakukan dengan memeriksa keseluruhan proses

penelitian.  Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke

lapangan, tetapi bisa memberikan data.  Peneliti seperti ini perlu diuji

dependability-nya.  Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya
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ada, maka penelitian tersebut tidak dependable. Pada tahap ini penelitian

didiskusikan dengan dosen pembimbing, secara bertahap mengenai konsep-

konsep yang telah ditemukan di lapangan. Setelah penelitian dianggap benar

diadakan seminar tertutup dan terbuka dengan mengundang teman-teman

sejawat, pembimbing serta pembahas dosen.

4. Derajat Kepastian (confirmability)

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses

yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi

hasilnya ada.  Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas,

sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah

objektif. Hal yang dilakukan untuk menguji kepastian ini adalah dengan

seminar tertutup dan terbuka dengan pembimbing.
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Ahmad Yani

1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Ahmad Yani

Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani, adalah semula Rumah

Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, yang kemudian aset

tanah dan bangunan pada bulan Januari 2002 berdasarkan SK Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor:

188.342/IV/07/2002, diserahkan kepada pemerintah Daerah Kota Metro.

Awal berdirinya rumah sakit ini dimulai sejak tahun 1951 dengan nama

Pusat Pelayanan Kesehatan (Health Center), yang memberikan pelayanan

kesehatan bagi masyarakat di wilayah disekitar Kota Metro, dengan

kondisi yang serba terbatas dimasa itu, tetap dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat sebagai satu-satunya pusat pelayanan kesehatan (Health

Center) di Kota Metro.

Pada tahun 1953 fungsi pelayanan kesehatan sudah dapat ditingkatkan

melalui keberadaan penggabungan bangsal umum pada unit pelayanan

kesehatan Katolik (sekarang RB. Santa Maria) sebagai rawat inap bagi
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pasien, dan pada tahun 1970 bertambah lagi sarana bangsal perawatan

umum dan perawatan bersalin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.031/BERHUB/1972,

Rumah Sakit Umum Ahmad Yani secara sah berdiri sebagai Rumah Sakit

Umum Daerah tipe D, sebagai UPT Dinas Kesehatan TK II Lampung

Tengah. Setelah beroprasi lebih kurang 15 tahun tepatnya pada tahun 1978

berhasil meningkatkan status menjadi Rumah Sakit tipe C yang memiliki

sarana rawat inap berkapasitas 156 tempat tidur, berdasarkan SK. MenKes.

No.303/MENKES/SK/IV/1987, dan berperan sebagai pusat Rujukan

Pelayanan Kesehatan untuk Wilayah Kabupaten Lampung Tengah serta

sekaligus sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kabupaten TK

II Lampung Tengah.

Pada akhir tahun 1995 berdasarkan surat Bupati Kepala Daerah TK.II

Lampung Tengah Nomor 445/7423/03/1995, dan tanggal 27 Desember

1995, dan persetujuan Mendagri dengan surat No.445/883/PUOD/1996,

tanggal 22 maret 1996 menjadi Unit Swadana artinya disuatu sisi bukti

kemampuan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah. Ahmad Yani sudah

dianggap layak, dan sisi lain tentunya peningkatan tanggungjawab

terhadap eksistensi rumah sakit dimasa yang akan datang.

Pada tahun 2003 RSUD Jend. A. Yani sebagai salah satu lembaga

organisasi layanan publik dibawah Kepemerintahan Kota Metro dengan

fungsi peranan lembaga teknis Daerah disamping memiliki keterkaitan

struktural juga mempunyai kewenangan, otonomi seperti yang
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diamanatkan oleh Undang-undang No.32 tahun 2004, yang secara

subtantial dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang

bermutu kepada masyarakat di Kota Metro dan sekitarnya.

Pada tanggal 28 Mei tahun 2008 berdasarkan Kepmenkes RI No :

494/MENKES/SK/V/2008, Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani

meningkat kelasnya yaitu dari kelas C menjadi kelas B yang memiliki

jumlah tempat tidur rawat inap 212. Berdasarkan Perda Kota Metro No. 7

Tahun 2008 bahwa RSUD Jend. A. Yani merupakan Lembaga Teknis

Daerah namun pada tanggal 30 Desember 2010 dengan Peraturan

Walikota Metro NO : 343/KPTS/RSU/2010, RSUD Jend. A. Yani

ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah Kota Metro yang menerapkan

PPK-BLUD.

Rumah Sakit Umum dalam pelayanan kesehatan memberikan pelayanan

antara lain kuratif, rehabilitatif, preventif dan promotif. Kepada pengguna

jasa pelayanan kesehatan serta masyarakat dari wilayah Kota Metro dan

sekitarnya. Hal ini menuntut agar RSUD Jend. A. Yani harus memiliki

keunggulan kompetitif (Competitive advantages) agar dapat meningkatkan

dan mempertahankan kualitas pelayanan yang baik sehingga tidak

ditingalkan oleh pelanggannya. Visi, Misi Falsafah dan tujuan Rumah

Sakit adalah sebagai pedoman untuk terselenggaranya pelayanan medik

yang berkualitas terjangkau dan adil bagi masyarakat penguna jasa

pelayanan kesehatan.
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2. Keadaan Umum Rumah Sakit

RSUD Jend.A. Yani berada di jantung Kota Metro, dengan lokasi yang

sangat strategis dan mudah dijangkau oleh kendaran umum. Luas Tanah

RSUD Jend. A. Yani adalah 23.000 m2, untuk pengembangan yang akan

dating direncanakan ke samping kanan (selatan/sepanjang jalan kerinci

sampai dengan batas jalan rajabasa yang saat ini berdiri kantor Dinas

Kesehatan Kota Metro, Perumahan Dokter, dan Asrama Perawat).

RSUD Jend. A. Yani berada di Kota Metro dengan luas wilayah Kota

Metro melayani penduduk Kota Metro dan sekitarnya. Sampai dengan

tahun 2012 dengan luas wilayah 68.74 km2. Terdiri dari 5 (lima)

kecamatan dibagi menjadi 22 kelurahan.

Saat ini jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Jend.

A. Yani adalah:

a. Pelayanan IGD

b. Rawat Inap, Terdiri dari: Ruang Anak, Ruang Bedah ,Ruang

Kebidanan ,Ruang Penyakit Dalam (A, B, dan C) ,Ruang Paviliun

Umum ,Ruang Saraf ,Ruang Neonatus

c. Pelayanan Rawat Jalan

Terdiri dari 11 Poliklinik Spesialistik yaitu: Poli Penyakit Dalam,

Poli Kebidanan dan Kandungan ,Poli Penyakit Anak ,Poli Bedah

Umum ,Poli Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorok ,Poli

Penyakit Mata ,Poli Penyakit Kulit dan Kelamin ,Poli Penyakit
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Saraf ,Poli Penyakit Gigi ,Poli Paru dan Pernapasan ,Poli

Orthopedi

d. Pelayanan ICU

e. Pelayanan Hemodialisa

f. Pelayanan Penunjang Diagnosa Lainnya sebagai berikut: Instalasi

Bedah Sentral ,Instalasi FarmasI, Instalasi Gizi ,Instalasi

Rehabilitasi Medik ,Instalasi Sanitasi ,Instalasi Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) ,Unit Washrey /

Laundry ,Ambulance / Mobil Jenazah ,Pemulasaran Jenazah

,Insenerator

B. Visi dan Misi

1) Visi RSUD Jend. A. Yani

Visi RSUD Jend A. Yani didasarkan pada hasil aspirasi dan partisipasi

pejabat serta pegawai yaitu: “Rumah Sakit Unggulan kebanggaan

masyarakat Kota Metro 2015” Visi menunjukkan kondisi ideal yang akan

dicapai oleh RSUD Jend A. Yani dimasa yang akan datang dengan

pemahaman sebagai berikut : Rumah Sakit Unggulan bermakna RSUD

Jend. A. Yani Metro memiliki Pelayanan Unggulan baik pelayanan medis,

pelayanan keperawatasn, dan pelayanan penunjang lainnnya. Kebanggaan

masyarakat Kota Metro tahun 2015 bermakna bahwa kinerja seluruh

karyawan dan fasilitas yang dimiliki oleh RSUD Jend. A. Yani Metro

menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh masyarakat Kota Metro

khususnya dan masyarakat Lampung pada umumnya, sehingga dapat
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menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi terhadap RSUD Jend. A. Yani

Metro.

2) Misi RSUD Jend. A. Yani

Dalam upaya menuju visi diatas, terdapat empat misi yang harus diemban

yaitu :

a. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan paripurna.

b. Menyelenggarakan produk pelayanan unggulan.

c. Meningkatkan kualitas SDM

d. Meningkatkan sistem manajemen keuangan, informasi dan promosi

serta sistem pemasaran menuju BLUD yang mandiri.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

RSUD Jend A. Yani merupakan Instansi Daerah dari Pemerintah Kota Metro

yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Metro Nomor 03 tahun 2003 adalah

unsur pelaksana daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Walikota Metro dan diperbaharui dengan Perda Kota Metro

No. 7 Tahun 2008 bahwa RSUD Jend. A. Yani merupakan Lembaga Teknis

Daerah namun pada tanggal 30 Desember 2010 dengan Peraturan Walikota

Metro NO : 343/KPTS/RSU/2010, RSUD Jend. A. Yani ditetapkan sebagai

Instansi Pemerintah Kota Metro yang menerapkan PPK-BLUD.

Berdasarkan Keputusan Walikota Metro tentang Tugas Pokok, tugas pokok

RSUD Jend, A. Yani adalah melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah

Kota Metro dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan
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kesehatan rujukan dan melaksanakan tugas-tugas pengobatan, pemeriksaan

kesehatan, perawatan, bimbingan dan latihan, pemulihan kesehatan,

rehabilitasi kesehatan dan semua pelayanan dibidang kesehatan. Dalam

melaksanakan tugas pokok, RSUD Jend A. Yani menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan pelayanan medis dan penunjang medis yang sebaiknya

kepada masyarakat.

2. Memberikan pelayanan perawatan dan pemulihan kesehatan secara

paripurna kepada masyarakat.

3. Memberikan pelayanan penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan

bagi masyarakat, serta penelitian-penelitian guna peningkatan pelayanan.

D. Personalia Rumah Sakit

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) RSUD Jend. A. Yani per 31 Desember

2015 berjumlah 418 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan,

jabatan, dan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Pegawai RSUD A. Yani Berdasarkan Golongan

Gol A B C D Jumlah
I 0 10 0 5 15
II 3 30 69 38 140
III 62 64 51 65 244
IV 3 8 4 4 19

Sumber : diolah oleh peneliti 2016

Tabel 5. Jumlah Pegawai RSUD A. Yani Berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah
1 Tenaga Struktural 91
2 Tenaga Fungsional 327

Jumlah 418
Sumber : diolah oleh peneliti 2016
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Tabel 6. Jumlah Pegawai RSUD A. Yani Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah
1 S-3 1
2 S-2 15
3 S-1/D IV 60
4 D III 243
5 D 1 20
6 SMA 49
7 SLTP 20
8 SD 10

Sumber : diolah oleh peneliti 2016

Tabel 7. Jumlah Pegawai RSUD A. Yani Berdasarkan Jenis Tenaga
Kesehatan

No Pendidikan Jumlah
1 Dokter Spesialis 18
2 Dokter Umum 27
3 Dokter Gigi 4
4 Sarjana Keperawatan 30
5 D3 Keperawatan 158
6 Bidan 14
7 Apoteker 3
8 Asisten Apoteker 13
9 Sarjana Kesmas 5
10 D3 Kesmas 7
11 Sanitarian 7
12 Gizi 8
13 Analis 17
14 Rontgen 9
15 Penata Anastesi 3
16 Fisioterapi 8

Jumlah 331
Sumber : diolah oleh peneliti 2016



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa :

1. Manajemen Pelayanan kesehatan kepesertaan BPJS kesehatan di RSUD
Ahmad Yani Kota Metro adalah :

a. Fungsi planning (perencanaan) yang akan dilakukan oleh RSUD Ahmad

Yani Kota Metro dalam manajemen pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS

direncanakan secara maksimal. Pihak RSUD Metro akan memberikan

dokter dan perawat sesuai dengan bidangnya, akan memberikan fasilitas

yang lengkap, serta berupaya memberikan kemudahan untuk pasien.

b. Fungsi organizing (pengorganisasian) yang dilakukan oleh RSUD Ahmad

Yani Kota Metro dalam manajemen pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS

sudah maksimal. Pihak RSUD Ahmad Yani Metro melakukan pembagian

kerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya, perawat dari akademi

keperawatan dan administrasi dari jurusan akuntansi. Untuk fasilitas akan

diberikan sesuai dengan kelasnya.

c. Fungsi Actuating (pelaksanaan) dalam manajemen pelayanan RSUD

Ahmad Yani Kota Metro yaitu dimulai dari SDM. Tenaga kerja di RSUD
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Ahmad Yani Kota Metro masih terbatas ini dibutikan adanya pasien BPJS

yang menunggu dokter spesialis jantung sampai sore, tidak adanya

security di rungan tunggu bagian pendaftaran, dan kurangnya dokter

spesialis bedah. Namun, latar belakang pendidikan pegawai sudah sesuai

dengan pendidikan dan professionalnya. RSUD Ahmad Yani Kota Metro

juga sudah memberikan pelatihan dan keterampilan khusus untuk pegawai

yang masih membutuhkan.

d. Fungsi Controling (pengawasan) dalam manajemen pelayanan RSUD

Ahmad Yani Kota Metro dengan memperhatikan dari semua aspek. Dari

segi SDM, pihak rumah sakit menyediakan dokter yang tidak bisa hadir

saat itu. Namun belum semua pegawai menerapkan S6 (salam, senyum,

sapa, santun, sopan, sabar). Untuk memaksimalkan pelayanan pegawai

RSUD Ahmad Yani Kota Metro juga menerapkan prinsip kekeluargaan

serta untuk meningkatkan kinerja dan pengetahuan pegawai RSUD Ahmad

Yani Kota Metro, mereka mengundang anggota dewan maupun para ahli

untuk memberikan materi dan penambahan ilmu sesuai bidangnya.

2. Kendala-Kendala Yang Menghambat Manajemen Pelayanan BPJS
Kesehatan

Kendala yang dihadapi RSUD Ahmad Yani Kota Metro yaitu kekurangan

tenaga kerja seperti, dokter spesialis bedah, dokter spesialis jantung, dan

security di ruang tunggu pada RSUD Ahmad Yani Metro. Sehingga dapat

menghambat proses pelayanan kepada pasien BPJS dan Implementor

kekurangan tenaga kerja yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya, khususnya dalam hal sosialisasi mengenai kebijakan program BPJS
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kepada masyarakat. Kendala selanjutnya yaitu dalam melayani pasien BPJS,

regulasi atau peraturan dari BPJS nya yang sering berubah tanpa adanya

sosialisasi.Berdasarkan hasil observasi juga yang dilakukan peneliti kurangnya

teknologi untuk mempercepat pelayanan kepada pasien BPJS.

B. Saran

1. Manajemen Pelayanan kesehatan kepesertaan BPJS kesehatan di RSUD
Ahmad Yani Kota Metro adalah :

a. Perlunya pelayanan inklusif yaitu untuk menghilangkan semua kendala

sehingga tidak ada seorangpun warga yang gagal mengakses pelayanan

yang dibutuhkan. Karena pelayanan inklusif merupakan suatu system

pelayanan yang mampu menghilangkan semua kendala yang dihadapi oleh

warga untuk mengakses pelayanan publik. Sebagaimana diketahui warga

sering memiliki karakteristik subjektif yang berbeda dan karakteristik

tersebut sering membuat mereka gagal mengakses pelayanan yang

dibutuhkannya.

b. RSUD Ahmad Yani Kota Metro harus tetap mempertahankan prosedur

dan tetap mengikuti SOP yang telah berlaku agar dapat memberikan

pelayanan yang maksimal terhadap pasien BPJS.

c. Perlunya penambahan tenaga kerja seperti, security, dokter spesialis

bedah, dan dokter spesialis jantung pada RSUD Ahmad Yani Kota Metro

agar masalah dapat teratasi dan dibutuhkan pelatihan terus menerus kepada

pegawai agar memiliki kinerja yang baik dalam pelayanan.
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d. Dalam melakukan pengawasan perlunya memperhatikan kemampuan

komunikasi, karena sangat dibutuhkan dalam melayani pasien, maka pihak

manajemen RSUD Ahmad Yani Kota Metro perlu menindak lanjuti

pengajuan program pelatihan mengenai komunikasi dalam pelayanan.

2. Kendala-Kendala Yang Menghambat Manajemen Pelayanan BPJS
Kesehatan

Perlunya penambahan tenaga kerja seperti dokter spesialis bedah, dokter

spesialis jantung, dan security pada RSUD Ahmad Yani Kota Metro untuk

mengatasi kendala yang ada yaitu kekurangan sumberdaya manusia atau

tenaga kerja, khususnya dalam hal pelayanan dan sosialisasi mengenai

kebijakan pelayanan kepada pasien BPJS. Selanjutnya yaitu perlunya

penambahan fasilitas dan ruang kamar agar semua pasien BPJS dapat terlayani

dengan baik. Perlunya suatu system dan program yang baik dalam hal

teknologi agar regulasi atau peraturan dari BPJS tidak sering berubah dan

untuk mempercepat pelayanan kepada pasien BPJS.
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