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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut, bahwa: 

1. Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam rangka 

perlindungan hak masyarakat Bidang Kesehatan di Kota Bandar Lampung 

dilaksanakan melalui 2 tahapan yaitu:  

a. Pelayanan dalam Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang 

dilaksanakan di Puskesmas atau klinik atau yang setara, praktik 

dokter gigi, praktik dokter umum, dokter pribadi, dan klinik 

pertama atau yang setara yang telah bekerja sama dengan BPJS 

Kesehatan. Bila tidak dapat ditangani maka pasien dirujuk menuju 

Fasilitas kesehatan Lanjutan. 

b. Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, dibagi menjadi 2 

tahapan, yaitu rumah sakit sekunder (tipe C seperti rumah sakit 

Immanuel, rumah sakit Bumi Waras, rumah sakit Graha Husada 

atau rumah sakit dr. A. Dadi Tjokrodipo, atau rumah sakit tipe D 

seperti rumah sakit Bahayangkara), dan rumah sakit Tersier (tipe B 

yaitu rumah sakit Urip Sumoharjo atau rumah sakit dr. H Abdoel 
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Moloek, atau rumah sakit tipe A yang berada di Jakarta seperti 

rumah sakit pusat angkatan darat Gatot Soebroto atau rumah sakit 

Fatmawati) 

 

2. Masih ada faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan 

Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam rangka perlindungan 

hak masyarakat Bidang Kesehatan antara lain: Sarana dan prasaran dari 

rumah sakit yang masih kurang mendukung seperti ruangan rawat inap dan 

fasilitas pendukung lainnya, serta peserta BPJS yang belum mengerti 

prosedur pelaksanaan BPJS sehingga ingin langsung di rawat di rumah 

sakit tanpa melalui alur yang telah ditetapkan merupakan beberapa faktor 

yang dapat menghambat pelaksanaan BPJS untuk dapat melayani hak 

masyarakat itu sendiri secara optimal. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

disarankan sebagai berikut: 

1. Sebagi upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pelayanan program 

BPJS Kesehatan, BPJS diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan 

semua Rumah Sakit yang ada di Indonesia agar masyarakat dapat lebih 

merasakan kemudahan yang telah ditawarkan oleh BPJS.  

2. Selain itu juga BPJS harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

seperti alur rujukan yang terlalu panjang yang banyak dikeluhkan oleh 

pasien, sebagai contoh pasien yang sakitnya parah dapat langsung dibawa 

ke rumah sakit tanpa melalui puskesmas. 
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3. Obat-obatan yang ada juga sebaiknya dapat disediakan oleh pihak rumah 

sakit, agar pasien dapat terlayani dengan baik. 

4. Memperbanyak lagi iklan-iklan baik di media cetak maupun di media 

elektronik agar masyarakat dapat lebih memahami alur berjenjang dari 

BPJS. 

Selain itu BPJS harus dapat mengejar target cakupan semesta pada tahun 2019 

agar semua masyarakat Indonesia dapat dijamin haknya dalam bidang kesehatan 

sesuai dengan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 


