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ABSTRAK 

Tingginya kebutuhan akan kesehatan nasional mengalami masalah ketika tidak 

disertai dengan peningkatan pelayanan kesehatan dan dihadapkan pada penetapan kebijakan 

yang tidak pro rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan khususnya di Kota Malang, Jawa Timur. Data primer diambil dengan 

menggunakan wawancara mendalam kepada unsur penyelenggara jaminan sosial (BPJS) 

Kesehatan, Rumah Sakit Lavalette, dan masyarakat di Kota Malang. Sedangkan data 

sekunder diambil melalui literatur dan temuan data di lapangan. Analisis dilakukan secara 

kualitatif menggunakan pendekatan struktural-fungsional kelembagaan. Temuan dari 

penelitian ini menunjukan adanya ketidaksesuaian antara pihak penyelenggara jaminan 

kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan. Sebagai hasil, pelaksanaan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Malang belum maksimal dikarenakan adanya 

pembatasan pada pelayanan kesehatan. 

 
Kata kunci: BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan, stukrtural-fungsional kelembagaan, 

implementasi kebijakan. 

 
ABSTRACT 

The high demand for national health has problems when not accompanied by 

improvement of health services and faced with the determination of policies that are not pro 

people. This study aims to determine the implementation of health services especially in 

Malang, East Java. Primary data were taken using in-depth interviews covering elements of 

social security providers of health (BPJS), the hospital, and communities of Malang city. 

While the secondary data taken through the literature and findings of data in the field. The 

analysis was conducted qualitatively using structural-institutional approach. The findings of 

this study indicate a discrepancy between health providers and health care providers. As a 

result, the implementation of health in Malang has not been maximzed due to restrictions on 

health services. 

 
Keywords: BPJS Kesehatan, health services, structural-functional, policy implementations. 

PENDAHULUAN 

Permasalahan dibidang kesehatan acap kali timbul dalam suatu negara yang sedang 

berkembang. Negara dan pemerintah dituntut untuk menyediakan dan meningkatkan 

kebutuhan masyarakat khususnya dibidang kesehatan. Perlu adanya peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan sehingga mampu menanggulangi permasalahan kesehatan yang terjadi 

di masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan yang tidak dapat terpenuhi akan 

berdampak pada menurunnya taraf hidup masyarakat yang berakibat pada terjangkitnya 

penyakit dan permasalahan kesehatan lainnya. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hadir untuk memberikan 

jaminan sosial secara nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi 

seluruh lapisan masyarakat berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan. BPJS 

Kesehatan merupakan sebuah lembaga yang menyediakan pelayanan asuransi kesehatan 
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dengan menggunakan sistem premi asuransi. Dalam sistem premi asuransi mewajibkan setiap 

pesertanya untuk membayarkan iuran sesuai dengan kelas yang dipilih. 

Oleh karena itu, dalam proses menetapkan kebijakan premi asuransi tersebut banyak 

mengalami perubahan. Berdasarkan tabel berikut ini merupakan perubahan-perubahan yang 

dialami dalam menetapkan kebijakan iuran tarif tersebut. 

 

Tabel 1. 

Perubahan Kebijakan Iuran Tarif Premi Asuransi 

Peraturan Presiden 

Nomor 13 Tahun 2013 

Peraturan Presiden 

Nomor 19 Tahun 2016 

Peraturan Presiden 

Nomor 28 Tahun 2016 

   

Kelas I : Rp 59.500 Kelas I : Rp 80.000 Kelas I : Rp 80.000 

   

Kelas II : Rp 42.500 Kelas II : Rp 51.000 Kelas II : Rp 51.000 

   

Kelas III: Rp 25.500 Kelas III: Rp 30.000 Kelas III : Rp 25.500 

      

 

Berdasarkan tabel diatas, dalam menetapkan iuran premi asuransi pertama kali 

didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013. Berdasarkan peraturan tersebut 

pemerintah menetapkan besarnya iuran premi asuransi sebesar Rp 59.500 pada kelas I, Rp 

42.500 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk premi asuransi kelas III. Namun seiring 

berjalannya waktu, terjadi perubahan kedua terhadap kebijakan iuran tarif premi asuransi 

tersebut. Perubahan kebijakan kedua tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 19 

Tahun 2016, yakni besarnya iuran tarif yang ditetapkan menjadi Rp 80.000 pada kelas I, Rp 

51.000 pada kelas II, dan Rp 30.000 pada kelas III. 

Berawal dari adanya perubahan kebijakan iuran premi inilah yang menuntut pihak-

pihak penyelenggara maupun penyedia pelayanan kesehatan untuk mampu memberikan 

fasilitas kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun sayangnya, usaha 

pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan 

tidak diimbangi dengan adanya pembenahan sumber daya manusia dan peralatan medis yang 

mendukung. Keterbatasan peralatan medis inilah yang menimbulkan terjadinya praktik 

pembatasan pelayanan kesehatan. Dengan terjadinya praktik pembatasan pelayanan 

kesehatan tersebut, masyarakatlah yang dirugikan. 

Dalam beberapa penelitian yang membahas tentang kebijakan kesehatan, salah satu 

penelitian membahas tentang evaluasi penerapan jaminan kesehatan nasional di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta, dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa pihak rumah sakit melayani 

semua jenis pasien jaminan kesehatan, baik dari JKN, PKMS, maupun jaminan kesehatan 

komerisial lainnya. Rumah sakit yang diteliti tersebut menyediakan pelayanan dan kelas 

perawatan sesuai dengan premi masing-masing jaminan kesehatan dan menggunakan sistem 

case-mix (sistem INA CBG's). Permasalahan yang timbul dari penerapan JKN di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta meliputi bangsal perawatan kelas III sering penuh, serta adanya obat 

yang tidak termasuk kedalam Fornas (Nughraheni, 2015). 

Sedangkan dalam penelitian lainnya membahas tentang evaluasi pelaksanaan jaminan 

kesehatan nasional, dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada hubungan stakeholder 

dalam BPJS Kesehatan. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat hubungan 

antar stakeholder lembaga BPJS dengan fasilitas kesehatan. Selain itu tingkat keberhasilan 

dari penerapan jaminan kesehatan nasional di Kota Bantul cukup baik, dan juga persepsi 

masyarakat cukup positif untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. 
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Ditinjau lebih jauh, penelitian kali ini lebih menekankan pada sistem pelayanan 

kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Lavalette Kota Malang dalam 

menyediakan pelayanan kesehatan. Selain itu, permasalahan yang terjadi memiliki kesamaan 

adanya pembatasan pelayanan yang diselenggarakan oleh pihak rumah sakit, diantaranya 

adalah adanya pembatasan pelayanan kesehatan pada tiap poli klinik, keterbatasan alat medis, 

dan jumlah ruangan yang terbatas. Selain itu, fokus penelitian kali ini terletak pada sistem 

pelayanan kesehatan yang diterapkan oleh pihak Rumah Sakit Lavalette. 

Dalam suatu sistem kedudukan pemerintah sangat penting dalam membangun dan 

mengoperasikan sistem yang ada untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat 

sampai pada penyelesaian konflik yang ada di masyarakat. Pendekatan struktural-fungsional 

tidak hanya melalui institusinya (atau struktur) saja, melainkan juga pada fungsi mereka 

masing-masing. Institusi-institusi tersebut harus ditempatkan ke dalam konteks historis yang 

bermakna dan bergerak dinamis, agar pemahaman dapat lebih jelas. Sistem sebagai suatu 

obyek memiliki bagian yang dapat digerakan, berinteraksi di dalam suatu lingkungan dengan 

batas tertentu. Sedangkan sistem politik merupakan suatu kumpulan institusi dan lembaga 

yang berkecimpung dalam merumuskan dan melaksanakan tujuan bersama masyarakat 

ataupun kelompok di dalamnya (Almond, 1966). 

Pada dasarnya upaya-upaya perumusan yang dilakukan oleh Gabriel A. Almond 

merupakan bentuk percobaan untuk memperkuat perumusan struktural-fungsionalnya dan 

memadukannnya dengan pendekatan-pendekatan lain secara empiris. dan oleh karenanya 

teori yang dirumuskannya mendekati suatu pemahaman atas struktur-struktur dalam sistem 

politik melalui fungsi-fungsinya. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif sehingga 

lebih menekankan pada kesimpulan analisis data terhadap dinamika antar fenomena yang 

diperoleh melalui proses wawancara mendalam. Dengan menggunakan metode wawancara 

mendalam tersebut dapat memberikan kesempatan kepada narasumber untuk dapat 

menggunakan bahasa sendiri sehingga diskusi yang dilakukan dapat lebih lancar. 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan Teknik wawancara kepada 

pihak-pihak terkait, yang terdiri dari pihak BPJS Kesehatan Kota Malang, Kepala Bidang 

Kesejahteraan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota Malang, dan Direktur Utama Rumah 

Sakit Lavalette Kota Malang, serta peserta dan/atau pasien dari BPJS Kesehatan Kota 

Malang yang telah ditentukan dengan teknik purposive sampling. Selain itu, studi literatur 

juga dilakukan oleh penulis untuk dapat menunjang data primer. 

PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA MALANG 

Kajian yang dianalisis dalam penelitian ini memaparkan persoalan tentang perubahan 

kebijakan kenaikan iuran tarif yang memiliki dampak terhadap proses penerapan kebijakan di 

BPJS Kesehatan Kota Malang. Persoalan ini tentu tidak bisa terlepas dari bagaimana 

perkembangan kebijakan kesehatan ini di awal mula penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Awal 

mula ditetapkannya kebijakan iuran tarif berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 13 

Tahun 2013. Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah menetapkan besarnya iuran premi 

asuransi sebesar Rp 59.500 pada kelas I, Rp 42.500 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk 

premi asuransi kelas III. Namun, dalam prosesnya terjadi perubahan atas penetapan iuran 

tarif tersebut. Terjadinya perubahan kedua didasarkan untuk menutupi besarnya klaim yang 

diajukan oleh pihak rumah sakit sehingga mengakibatkan deficit yang dialami oleh BPJS 

Kesehatan (Sakinah,2016). Atas dasar itulah terjadi kenaikan iuran tarif kedua yang 

didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yakni besarnya iuran tarif yang 

ditetapkan menjadi Rp 80.000 pada kelas I, Rp 51.000 pada kelas II, dan Rp 30.000 pada 

kelas III. 
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Namun, belum genap sebulan dalam menerapkan perubahan kebijakan kedua tersebut, 

pemerintah menetapkan kembali perubahan ketiga mengenai perubahan atas kenaikan iuran 

tarif. Hal ini terjadi didasarkan atas banyaknya keluhan yang dirasakan masyarakat mengenai 

kurangnya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak penyedia pelayanan kesehatan 

dengan menggunakan kartu asuransi yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sehingga 

menimbulkan permasalahan baru yang muncul kepermukaan. Dengan dinaikannya iuran tarif 

tersebut, tidak diimbangi dengan meningkatnya jumlah pelayanan kesehatan yang dirasakan 

oleh masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2013, menetapkan besarnya iuran 

premi asuransi sebesar Rp 59.500 pada kelas I, Rp 42.500 untuk kelas II, dan Rp 25.500 

untuk premi asuransi kelas III. Tidak terjadinya perubahan pada kelas III premi asuransi 

kesehatan, dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah 

kebawah sehingga dijadikan suatu alasan untuk tidak merubah iuran premi pada kelas III 

tersebut. 

Melalui perubahan dalam menetapkan kebijakan tersebut, BPJS Kesehatan sebagai 

pihak yang merumuskan kebijakan yang terdiri atas Direktur Utama, Satuan Pengawas 

Internal dari Keuangan, serta Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko, 

dan Pengawas Internal. Namun dalam proses penetapan kebijakan tersebut tidak hanya 

dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan saja, melainkan terdapat pihak-pihak lain yang ikut 

serta dalam proses menetapkan kebijakan tersebut yang dapat dilihat dalam skema berikut 

ini. 

 

Gambar 1. 

Skema Penetapan Kebijakan BPJS Kesehatan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berdasarkan skema diatas, dapat dilihat bahwa terdapat faktor-faktor lain dalam 

menetapkan kebijakan kenaikan iuran tersebut, tidak hanya pihak BPJS Kesehatan saja yang 

terlibat, namun terdapat pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam menetapkan kebijakan 

tersebut. Pihak-pihak tersebut diantaranya terdapat Menteri Kesehatan, Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR), dan Presiden. Presiden merupakan 

pihak yang memiliki wewenang tertinggi dalam menetapkan kebijakan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses 

penetapan kebijakan tersebut terdiri atas lembaga legal-formal, karena dalam kelembagaan 

legal tersebut politik selalu dikaitkan dengan persoalan hukum, sehingga pembahasan ini 

lebih mengacu pada konstitusi hukum yang ada dalam suatu negara. Serta pendekatan 

tersebut dikatakan formal karena dalam pembahasannya hanya seputar lembaga-lembaga dan 

struktur politik yang formal. Kelembagaan merupakan suatu tatanan dan pola hubungan 

antara anggota dan masyarakat atau lembaga organisasi yang saling mengikat yang dapat 

menentukan hubungan antara manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu 

organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa 
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norma kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta 

insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama (Sunaryo, 2003). 

Namun, dalam proses implementasi kebijakan terdapat dampak dari adanya kebijakan 

tersebut. Tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesahatan tidak diimbangi dengan 

peningkatan pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan merujuk pada tingkat 

kesempurnaan penampilan pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa 

pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, tata cara 

penyelenggaraannya yang sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan 

(Azwar, 1994). Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan baik, maka 

banyak hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah kesesuaian dengan kebutuhan 

masyarakat, sehingga perkembangan pelayanan kesehatan secara umum dipengaruhi oleh 

besar kecilnya suatu kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat yang sebenarnya merupakan 

gambaran dari masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat tersebut. Adapun tuntutan 

kesehatan tersebut merupakan suatu hal yang subjektif, oleh karena itu pemenuhan terhadap 

tuntutan kesehatan sedikit pengaruhnya terhadap perubahan derajat kesehatan, karena 

sifatnya yang subjektif, maka tuntutan terhadap kesehatan sangat dipengaruhi oleh status 

sosial masyarakat itu sendiri. 

Adanya tuntutan dari masyarakat mengenai kebutuhan atas peningkatan pelayanan 

kesehatan menjadi faktor utama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. 

Namun dalam kenyataannya, peningkatan kenaikan iuran tarif yang dilakukan oleh 

pemerintah tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. 

Padahal keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur melalui 

pencapaian hasil atau outcomes, tercapai atau tidaknya suatu tujuan yang hendak diraih, dapat 

diartikan bahwa keberhasilan dalam pencapaian atau tidak dari suatu kebijakan dapat terlihat 

dari prosesnya dan kebijakan yang telah tercapai. Hal ini didukung oleh dua faktor yaitu 

dampak atau efek pada masyarakat dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan dari 

kelompok sasaran atas perubahan yang terjadi (Grindle,1950). 

Dalam kehidupan politik, perbaikan pelayanan publik juga sangat berimplikasi luas 

khususnya dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

Buruknya pelayanan publik yang selama ini menjadi salah satu variabel penting yang mampu 

mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Krisis 

kepercayaan masyarakat teraktualisasi dalam bentuk protes dan demonstrasi yang cenderung 

tidak sehat yang menunjukan kefrustasian publik terhadap pemerintahnya (Sinambela, 2007). 

Dengan ditetapkannya perubahan kebijakan tentang kenaikan iuran tarif tersebut, 

menimbulkan terjadinya permasalahan dalam proses mengimplementasikan kebijakan 

tersebut. Dampak yang timbul dikarenakan terjadinya gap antara pihak penyelenggara yakni 

BPJS Kesehatan Kota Malang dengan pihak penyedia pelayanan kesehatan, yakni Rumah 

Sakit Lavalette. Gap tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya pembatasan pelayanan yang 

dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Lavalette. 

Pada lokasi penelitian yang dilakukan memang terletak pada rumah sakit swasta. 

Bukan rahasia umum lagi apabila mendapatkan pelayanan kesehatan dirumah sakit swasta 

akan dikenankan biaya yang terbilang lebih mahal dibandingkan dengan rumah sakit umum 

lainnya. Sudah seharusnya rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 

tidak memikirkan dari segi profit atau keuntungan saja, melainkan memikirkan pemberian 

pelayanan kesehatan yang optimal. 

Dalam hal ini, pihak rumah sakit melakukan pembatasan pelayanan kesehatan terhadap 

pasien BPJS Kesehatan baik rawat inap ataupun rawat jalan. Pembatasan pelayanan yang 

dilakukan pada pasien rawat jalan, dilakukan dengan membatasi kunjungan pasien terhadap 

dokter. Meningkatnya jumlah peserta yang menggunakan asuransi yang diselenggarakan 
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BPJS Kesehatan mengakibatkan meningkatnya jumlah kunjungan pasien kerumah sakit. 

Sehingga pihak rumah sakit tidak mampu menangani tingginya angka kunjungan. 

Terjadinya pembatasan pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap pasien rawat 

jalan ini dikarenakan terbatasnya jumlah tenaga medis yang tersedia di rumah sakit tersebut, 

selain itu terbatasnya peralatan kesehatan yang tersedia sehingga menimbulkan pemenuhan 

angka kunjungan terhadap pasien. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tiap poliklinik yang 

tersedia melakukan pembatasan memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS 

Kesehatan, sudah seharusnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak terdapat batasan. 

Namun, pembatasan dilakukan atas regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit. 

Alasannya ketika tidak diberlakukannya pembatasan pelayanan terhadap pasien rawat jalan, 

dokter pada poli klinik akan kekurangan jam istirahat dikarenakan tingginya angka 

kunjungan pasien tersebut, sehingga pihak rumah sakit menetapkan kebijakan tentang 

pembatasan pelayanan kesehatan tersebut. Disisi lain diberlakukannya pembatasan pelayanan 

terhadap pasien rawat inap dikarenakan keterbatasan jumlah ruangan yang tersedia sehingga 

untuk melakukan operasi ataupun rawat inap harus mengantri. 

Adapun permasalahan lain yang timbul dengan adanya perubahan kenaikan iuran 

tersebut dikarenakan pihak rumah sakit merasa dirugikan dengan adanya penerapan sistem 

paket INA CBG’s yang diberlakukan pada pelayanan pasien BPJS Kesehatan, sehingga pihak 

rumah sakit harus menyesuaikan besaran biaya yang ditetapkan dalam paket INA CBG’s 

tersebut. Adanya anggapan rumah sakit yang merasa dirugikan melalui adanya program paket 

INA CBG’s sehingga mengakibatkan kerugian, padahal kerugian yang dialami suatu rumah 

sakit tidak bisa dilihat hanya dengan melihat case by case atau kasus per kasus, melainkan 

melihat semua kasus yang telah ditangani oleh pihak rumah sakit. Padahal sudah kewajiban 

rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan, dan sudah kewajiban masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Terjadinya pembatasan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit 

merupakan suatu bentuk otoritas kewenangan yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit. Hal ini 

dapat terjadi dikarenakan tidak ada kejelasan dalam perjanjian kerjasama antara pihak rumah 

sakit dan pihak BPJS Kesehatan Kota Malang dalam memberikan ijin untuk membatasi 

pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Hal ini lah menjadikan gap antara keduanya, 

selain itu timbulnya permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh 

masyarakat sebagi penerima pelayanan kesehatan, dan sebagai pelaku terhadap kebijakan 

kenaikan iuran tarif tersebut. 

Dalam mengimplementasi kebijakan tersebut, BPJS Kesehatan Kota Malang ternyata 

tidak bisa disesuaikan secara normatif, bahwa implementasi kebijakan yang telah ditetapkan 

tersebut menjadikan adanya suatu gap antara kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah 

dengan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah bahwa 

pemberlakuan kenaikan iuran tarif tersebut diperuntukan untuk menutupi kerugian yang 

dialami oleh BPJS Kesehatan, namun ternyata kebijakan tersebut memiliki pengaruh kepada 

pihak-pihak penyedia pelayanan kesehatan. Terjadinya pembatasan pelayanan kesehatan 

yang dilakukan oleh pihak rumah sakit swasta memiliki pengaruh buruk terhadap kebijakan 

tersebut, salah satunya merupakan Rumah Sakit Lavalette. Rumah sakit tersebut memiliki 

kewenangan tersendiri, sehingga memberlakukan pembatasan pelayanan khususnya pada 

pasien BPJS Kesehatan. Padahal anggapan masyarakat dengan diberlakukannya perubahan 

kebijakan kenaikan iuran tarif tersebut dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, sehingga 

mutu pelayanan kesehatan dapat meningkat. 

Rumah sakit memiliki otoritas untuk mengatur kebijakan yang akan diterapkan di 

rumah sakitnya, namun dalam hal ini BPJS Kesehatan Kota Malang tidak bisa ikut campur 

dalam menerapkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan 

yang jelas dalam perjanjian kerjasama antara pihak penyelenggara dan pihak penyedia. 
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Sehingga rumah sakit swasta menjalankan otoritasnya tersebut, selain itu pihak rumah sakit 

swasta yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan yang kemudian masyarakat dibatasi untuk mengakses pelayanan 

keshatan. Selain itu terdapat faktor lain dalam melakukan pembatasan pelayanan yang 

dilakukan oleh pihak rumah sakit, yang meningkatnya jumlah kunjungan pasien BPJS 

Kesehatan ke rumah sakit tersebut, sehingga ketersediaan jumlah dokter yang terbatas, dan 

jumlah alat kesehatan yang kurang memadai. Padahal dengan diselenggarakanya BPJS 

Kesehatan bertujuan untuk kemudahan akses bagi setiap kalangan masyarakat. 

KESIMPULAN 

Pemberian pelayanan kesehatan sudah seharusnya diberikan kepada setiap masyarakat 

untuk mendapatkan akses dan pelayanan akan kebutuhan kesehatan. Penetapan dan 

perumusan dalam perubahan kebijakan kenaikan iuran tarif yang diselenggarakan oleh BPJS 

Kesehatan yang kemudian dilakukan perundingan dengan Menteri Kesehatan, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Majelis Permusawaratan Rakyat, dan kemudian disahkan oleh Presiden 

selaku pemilik kewenangan tertinggi dalam suatu negara. Berdasarkan temuan data 

dilapangan, adanya perubahan kebijakan iuran kenaikan tarif tersebut terjadi dikarenakan 

adanya ketidaksinambungan atau deficit yang dialami BPJS Kesehatan sehingga merumuskan 

kebijakan tersebut. Namun dalam proses mengimplementasikan kebijakan tersebut 

mengalami kendala, tidak adanya kejelasan dalam perjanjian kerjasama antara pihak BPJS 

Kesehatan Kota Malang dengan Rumah Sakit Lavalette, sehingga menimbulkan adanya 

perbedaan kewenangan dalam menerapkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. 

Otoritas rumah sakit yang menerapkan adanya kebijakan mengenai pembatasan 

pelayanan. Sehingga terjadilah benturan antara pihak BPJS Kesehatan Kota Malang dengan 

Rumah Sakit Lavalette. Disisi lain, pihak rumah sakit menerapkan kebijakan tersebut 

dikarenakan adanya keterbatasan jumlah tenaga medis, peralatan kesehatan, dan adanya 

penerapan sistem paket INA CBG’S. Pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit, 

merupakan pelayanan sektor yang sudah seharusnya tidak hanya dijadikan untuk mencari 

keuntungan sebesar-besarnya, melainkan pemberian pelayanan yang baik terhadap setiap 

pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 
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