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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1  Sejarah Lokasi Dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Teluk Kuantan 

 Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan didirikan pada tahun 1940 

sebagai rumah sakit pembantu dilayani oleh dokter keberbangsaan asing 

berkewarganegaraan Jerman dan Belanda. Sarana awal yang ada pada saat itu 

adalah poloklinik umum, ruang perawatan sederhana dengan perkembangan yang 

sangat sederhana. Pada tahun-tahun selanjutnya pemerintah daerah Indragiri Hulu  

(Tahun 1870) merubah status rumah sakit tersebut menjadi Puskesmas Tweluk 

Kuantan. 

 Kebijakan untuk mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk 

Kuantan telah ada sejak adanya pemisahan kabupaten Kuantan Singingi dari 

Indragiri Hulu pada tahun 1999. Dimulai dengan pemisahan ruang inap 

puskesmas Teluk Kuantan pada tahun 2000 dan pemindahan puskesmas Teluk 

Kuantan ke lokasi lain. 

 Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada 0’00 Intang Utara – 1’00 Intang 

Selatan, 101’02-101’55 Bujur Timur dengan luas wilayah  7,656,03 K   dengan 

jarak 120 K   dari garis pantai dan ketinggian 25-30 meter dari permukaan laut. 

Kabupaten ini meupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah 

Provinsi Riau. 
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 Sebagai daerah yang berada di salah satu jalur lintas timur Kabupaten 

Kuantan Singingi berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan disebelah 

Utara, Provinsi Jambi sebelah Selatan, Provinsi Sumatra barat disebelah Barat dan 

Kabupaten Indragiri Hulu sebelah Timur. Kabupaten Kuantan Singingi dilewati 

dua sungai besar yang mempengaruhi perilaku masyarakatnya yaitu Sungai 

Kuantan dan Sungai Singingi.  

 Pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa Rumah Sakit 

Umum Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah dan merupakan unsur pendukung 

tugas Bupati Kuantan Singingi bidang kesehatan yang dipimpin oleh direktur 

dalam struktur eselon IIIa yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Skretaris dengan susunan organisasi 

sebagai berikut: 

a.   Direktur 

b.   Bagian Tata Usaha yang membawahkan: (a)  Sub. Bagian Umum (b) Sub. 

Bagian Program (c) Sub. Bagian Keuangan 

c.   Bidang Pelayanan Medis yang membawahkan: (a)  Seksi pelayanan Medis 

dan Penunjang Medis (b)  Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medis 

d.   Bidang Pelayanan non medis yang membawahkan: (a)  Seksi Sarana dan 

Prasarana (b)  Seksi Rekam Medis 

e. Bidang Keperawatan yang membawahkan: (a)  Seksi Asuhan dan Medis 

Pelayanan Keperawatan (b) Etika dan Mutu Keperatan 
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STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK 

KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SENGINGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan 

DIREKTUR 

dr. David Oloan, MARS 

BAGIAN TATA USAHA 

dr. H. Armen Suheri, M.Kes 

Sub Bagian Keuangan 

Nelly Desny 

Anggraini SE,M.Si 

Sub Bagian Umum 

Esperiadi, S.Kep 

Sub Bagian Program 

Syukriah, SKM 

BIDANG PELAYANAN MEDIS 

Ns. Waryuzal, S.Kep, MKM 

BIDANG PELAYANAN NON MEDIS 

Dr. H. Darmon Dantes, MARS 

BIDANG 

KEPERAWATAN 

Hj. Fatmawati, S.Kep 

Seksi Pelayanan Medis dan 

Penunjang Medis 

Wahdani, SKM 

Seksi Rekam Medis 

Esther Sastra Ningsih, S.Farm. 

Apt 

Seksi Asuhan dan 

Pelayanan Keperawatan 

Hj. Asnawati, S.Kep 

Seksi Etika dan Mutu 

Keperawatan 

Murnis, SKM, M.Kes 

Seksi Etika dan Pelayanan 

Medis 

Lianny Fetry, S.Far, M.Sc, 

Apt 

Seksi Sarana dan Prasarana Rumah 

Sakit 

Dian Silvia Dewi, ST 

Jabatan Fungsional 
Instalasi Komite 
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 Selain tenaga struktural yang telah dilantik oleh bupati Kabupaten Kuantan 

Singingi proses pelayanan kesehatan dibantu oleh tenaga fungsional seperti 

Komite Medis, Komite Keperawatan Medik, Staf Fungsional dan instalasi-

instalasi. Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas: 

1. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dengan 

mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang di lakukan secara 

serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta 

melaksanakan upaya rujukan. 

2. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah 

sakit. 

 Untuk menjalankan  tugas di atas  tersebut, rumah Sakit Umum Daerah  

mempunyai fungsi sebaga berikut : 

1. Pelayanan medis  

2. Pelayanan penunjang medis dan non medis  

3. Pelayanan dan asuhan keperawatan 

4. Perawatan rujukan 

5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

7. Pengelolaaan administrasi dan keuangan 
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4.2  Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan 

 Dalam mengelolah administrasi dan manajemen rumah sakit juga telah 

menetapkan Visi, Misi dan motto.  Motto RSUD Teluk Kuantan adalah "JALUR 

SEHAT" dalam pengembangan dan pelayanan rumah sakit adalah sebagai berikut: 

J  =Jujur dalam melaksankan pekerjaan 

A  =Adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarkat 

L  =Loyal terhadap profesi 

U  =Unggul dalam pelayanan 

R  =Rumah terhadap masyarakat 

S  =Senyum dalam memberikan pelayanan kesehatan 

E  =Efektif dalam bekerja 

H  =Harmonis dalam hubungan antar sesama 

A  =Aktif dalam meningkatkan pelayanan 

T  =Terampil dalam tindakan 

 Hasil ini sesuai dengan tugas pokok dari rumah sakit yaitu: melaksanakan 

upaya kesehatan secara berdaya guna dalam dan berhasil guna, menyelenggarakan 

upaya kesehatan dan rujukan. Pada RSUD Kabupaten Kuantan Singingi, Visi 

rumah sakit adalah "menjadikan RSUD Teluk Kuantan sebagai rumah sakit 
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rujukan yang bermutu dengan pelayanan prima diwilayah Kabupaten Kuantan 

Singingi dan sekitarnya.  

 Maksudnya Rumah sakit Umum Daerah Teluk Kuantan mampu memberikan 

pelayanan kesehatan perorangan secara maksimal sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan mampu 

melayani kasus-kasus rujukan dari puskesmas di Kabupaten Kuantan Singingi 

maupun daerah sekitarnya.  

 Sedangkan Misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan adalah: 

 Misi pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan 

yang berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien, berkualitas serta 

terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.  

 Mengandung arti bahwa RSUD Teluk Kuantan sebagai institusi pemerintah 

yang memberikan pelayanan spesialistik dasar secara komprehensif sesuai dengan 

tuntutan masyarakat sebagai pusat rujukan pelayanan dengan berpedoman kepada 

standar Pelayanan Minimum dan Akreditasi Rumah Sakit dan mampu dijangkau 

oleh seluruh lapisan golongan masyarakat.  

 Misi kedua mengelolah dan mengembangkan sumber daya manusia melalui 

pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

dan kemajuan kedokteran.  

 Memiliki makna RSUD Teluk Kuantan memanfaatkan dan meningkatkan 

kompetensi tenaga rumah sakit secara berkelanjutan melalui diklat, bimbingan, 
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teknis, workshop maupun, seminar baik mengenai knowledge, skill,  dan attitud 

dengan mengikuti perkembangan teknologi bidang rumah sakit berdasarkan etika 

profesi.  

 Misi ketiga menyelenggarakan manajemen rumah sakit dengan prinsip good 

governance sesuai peraturan perundang-undangan.  

 Maknanya adalah RSUD teluk Kuantan menyelenggarakan tata kelola 

pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparansi dan efesien dengan 

memanfaatkan informasi kesehatan yang up to date dalam pengambilan kebijakan 

dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku.  

 Misi keempat menjalin dan mengembangkan kerjasama stakeholder 

 Maknanya RSUD Teluk Kuantan dalam penyenggaraan layanan kesehatan 

melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan maupun pihak swasta 

untuk mewujudkan layanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.  

 Misi kelima melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar.  

 Maknanya dalam proses layanan kesehatan RSUD Teluk Kuantan tetap 

mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam dunia 

kedokteran dan keperawatan dan mampu menyesuaikan diri dengan melengkapi 

sarana dan prasarana. 
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4.3  Prestasi Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan 

 Sebagai rumah sakit umum daerah yang merupakan milik pemerintah daerah 

senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan dan kemampuan dengan mengikuti 

berbagai kegiatan dilingkungan rumah sakit bagi tingkat provinsi maupun 

nasional dan mendapat prestasi sebagai berikut: 

 Tahun 2009 RSUD Teluk Kuantan meraih prestasi rumah sakit Sayang Ibu 

dan Bayi tingkat provinsi dalam rangka memperingati Hari Ibu tingkat Provinsi 

Riau. Sedangkan tahun 2014, RSUD Teluk Kuantan meraih prestasi sebagai 

berikut: 

1. Peringkat 1 lomba penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi tingkat 

Provinsi Riau.  

2. Juara harapan terbaik II kategori: "Hospital Planning Project" yang 

diselenggarakan oleh persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) 

Award.  

3. Peringkat terbaik sebagai pengelola PKBRS se Riau. 

4.4  Fasilitas Pelayanan 

a.  Rawat Jalan 

 Fasilitas rawat jalan yang tersedia di RSUD Teluk Kuantan memiliki lingkup 

pelayanan yang cukup untuk rujukan di Kabupaten Kuantan Singingi dan 

sekitarnya meliputi spesialistik dasar dan penunjang lainnya.  dengan kapasitas 10 

poliklinik, RSUD Teluk Kuantan siap memenuhi kebutuhan pasien sebagai 

berikut: 
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1. Umum 

2.  Anak dilayani oleh 2 orang spesialis anak. 

3.  Kebidanan dan kandungan dilayani oleh 3 spesialis obgyn 

4.  Bedah dilayani oleh 1 orang spesialis bedah. 

5.  Penyakit dalam dilayani oleh 2 orang spesialis penyakit dalam. 

6.  Mata dilayani oleh 1 orang spesialis penyakit mata 

7.  Gigi dan Mulut dilayani oleh 2 orang dokter gigi 

8.  Gizi medis dilayani oleh nutrisionist dan dientisien 

9. Kamar konsultasi KB (PKBRS)  

10. Kamar Imunisasi 

11. Saraf dilayani oleh 1 orang spesialis saraf 

12. THT dilayani oleh 1 orang spesialis THT 

 Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan juga memberikan pelayanan 

medical check up sebagai berikut: 

1. Medical check up standar 

2. Medical check up pra nikah 

3. Medical check up calon eksekutif 

4. Medical check up calon pegawai 
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RSUD Teluk Kuantan memiliki fasilitas 101 tempat tidur dengan berbagai kelas: 

1. VIP  5 TT (Tempat Tidur) 

2. Kelas 1 10 TT (Tempat Tidur) 

3. Kelas II 46 TT (Tempat Tidur) 

4. Kelas III 34 TT (Tempat Tidur) 

5. Non Kelas 6TT (Tempat Tidur) 

4.5      Sarana dan Prasarana 

4.5.1 Pelayanan Penunjang 

 Kelengkapan sarana dan prasarana untuk pelayanan dan pemeriksaan 

penunjang terdiri sebagai berikut: 

1. Radiologi dilakukan oleh dokter spesialis Radiologi dan peralatan 

computed radiography, USG 4 D, dan panoramic 

2. Endoskopi berupa laparoscopy 

3. Laboratorium 

4. Fisiotheraphy 

5. Theadmill 

6. Elektrocardiography 

 Pengembangan serta penambahan berbagai fasilitas yang terus dilakukan 

selama ini menunjukan kepedulian RSUD Teluk Kuantan terhadap kebutuhan 

para pasien sebagai mitra dalam memberikan pelayanan kesehatan. Poli klinik 

THT dan klinik CT telah dibuka pada tahun 2013, fasilitas ini diharapkan dapat 

menunjang proses pelayanan sesuai dengan kemajuan teknologi yang dimiliki. 
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Pusat edukasi dan klinik gizi telah dibuka sejan tahun 2011. Klinik ini 

memberikan edukasi kepada pasien oleh tenaga dokter, perawat, dan ahli gizi 

yang berpengalaman. 

4.5.2 Fasilitas Fisik 

 Fasilitas berupa gudang RSUD Teluk Kuantan masih perlu mendapat 

perhatian untuk pengembangan lebih lanjut, mengingat masih saat ini belum ada 

fasilitas ruang perawatan yang terpisah antara pasien anak dengan pasien dewasa, 

pasien penyakit dalam dengan pasien umum maupun bangsal kelas III untuk 

pelayanan JAMKESDA. Gedung yang tersedia saat ini adalah: 

1. Gedung rawat jalan, farmasi dan medical record di lantai I dan manajemen 

rumah sakit dilantai 2 

2. Laboratorium 

3. Kebidanan dan perinatologi 

4. Instalasi Gawat Darurat 

5. Pusat sterilisasi (CSSD) 

6. Beda sentral 

7. ICU 

8. Radiologi 

9. Rawat inap kelas 1 s/d 2 lantai 

10.  Rawat inap VIP 

11.  Kitchen dan laundry 

12.  Musholla dan ruang isolasi 
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13.  Pemulasaran jenazah 

14.  Bangunan ruang tunggu keluarga pasien 

15.  Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit 

16.  Fisotheraphy dan kantin 

17.  IPAL 

18.  Rumah incinerator 

19.  Rumah generator listrik 

20.  Bangunan menara air 

21.  Bangunan ground tank 

22.  Training facility 

23.  Pos satpam 

24.  Asrama perawat perempuan 

25.  Asrama perawat laki-laki 

26.  Selasar 

27.  Area parkir ambulance, mobil dan kendaraan roda dua 

4.5.3   Fasilitas Pendukung 

 Untuk kegiatan operasional  di gedung RSUD yang lama tersedia sarana air 

bersih yang bersumber dari air sumur dan PAM.  RSUD Teluk Kuantan saat ini 

telah dipasok daya listrik sebanyak 300 KVA dari PLN dan genset/Diesel 

sebanyak 1 unit dengan kapasitas 300 KVA.  Instalasi pembangunan air limbah di 

RSUD Teluk Kuantan telah Diva telah direvitalosasi  dan telah difungsikan untuk 

mengelola air limbah rumah sakit termasuk bahan-bahan kimia berbahaya hasil 

olahan labotarium dan radiologi untuk diproses sendiri. 
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 Untuk pengelolaan limbah padat di RSUD Teluk Kuantan mesin incenerator  

sudah berfungsi dengan baik dan sudah mampu mengelola limbah padat dengan 

baik. Untuk pengelolaan air bersih RSUD Teluk Kuantan memiliki water 

treatment, up dan ground tank  yang menampung air bersih untuk disalurkan ke 

seluruh bagian rumah sakit. 

4.5.4   Peralatan Pendukung 

 Dalam melakukan kegiatan pelayanan  rumah sakit umum daerah kabupaten 

Kuantan Singingi ditunjang dengan peralatan medis, perawatan dan penunjang 

medis yang relatif lengkap.  dari awal berdirinya RSUD Teluk Kuantan pelayanan 

diberikan dengan peralatan yang seadanya dan secara bertahap mulai diadakan 

peralatan medis, penunjang medis keperawatan, dan peralatan non medis lainnya. 

 Kendaraan operasional RSUD Teluk Kuantan terdiri dari satu unit kendaraan 

dinas direktur, satu unit kendaraan operasional kepala tata usaha, satu unit mobil 

karyawan (Mitshubisi L300),  5 unit ambulans dan 5 unit sepeda motor.  Namun 

demikian dengan berjalannya waktu maka usia ekonomi sarana ini tentu 

Mengalami penurunan sehingga perlu dilakukan peremajaan untuk peralatan 

dengan usia yang telah melebihi 5 tahun untuk mendapatkan manfaat yang 

optimal. 

4.6   Jenis Pelayanan 

 Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai spesialistik dan 

mempunyai karakteristik pelayanan yang berbeda dengan industri jasa lainnya.  
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karena di rumah sakit pelayanan diberikan selama 24 jam terus-menerus, bersifat 

individual, padat teknologi, Padat Karya, dan padat modal. 

 Jenis-jenis pelayanan yang di Rumah Sakit Daerah Teluk Kuantan adalah 

sebagai berikut: 

1.  Pelayanan Gawat Darurat 

 Instalasi Gawat Darurat memberikan pelayanan 24 jam yang sifatnya 

emergency dan membantu memberikan pelayanan kepada pasien yang 

memerlukan tindakan apabila poliklinik rawat jalan sudah ditutup.  Instalasi 

Gawat Darurat didukung dengan 1 orang dokter jaga Pada sore dan 1 orang dokter 

jaga pada malam hari disamping tenaga paramedis lain yang giliran jaga sore dan 

malam. Untuk kasus-kasus rujukan tersedia ambulance yang siap 24 jam.  

2. Pelayanan Rawat Jalan 

 Pelayanan poliklinik rawat jalan memberikan pelayanan umum spesialis 

anak, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, bedah umum, poli gigi dan 

mulut, poli mata, THT, saraf, KB, dan klinik VCT.  

3. Pelayanan Rawat Inap 

 Instalasi rawat inap memiliki fasilitas gedung perawatan 1 meliputi kelas III 

dan kelas II untuk perawatan anak, penyakit dalam dan bedah umum. Gedung  

perawatan II meliputi kelas III dan kelas II pelayanan kebidanan dan kandungan 

serta perinatologi. Gedung perawatan III meliputi ruangan perawatan VIP dan 

gedung perawatan IV melayani intensif ICU.  

4. Pelayanan penunjang medis 

 Pelayanan penunjang medis terdiri dari: 
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a. Pelayanan farmasi yang bertanggung jawab dalam pengadaan obat-obatan 

dan bahan habis pakai serta pelayanan obat 24 jam 

b. Pelayanan laboratorium 24 jam 

c. Pelayanan rontgen fasilitas Dental X-ray (conus), CR+Dry, Printer,  USG 

4D 

d. Pelayanan fisiotherapy seperti SWD, TENS, MWD, Pulley,  Ultea Sound, 

Traction, Thredmild, IR, Parfin Bath, Tilted Table, dan Paralel Bar 

e. Pelayanan Gizi, termasuk penyedian makanan bagi keluarga pasien kurang 

mampu 

f. Pelayanan mobil ambulance/jenazah 

4.7   Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  

4.7.1  Sejarah Singkat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  

 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum politik 

yang bertanggung jawab presiden dan berfungsi menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang 

bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.  (UU Nomor 24 tahun 2011 tentang 

BPJS). 

4.7.2  Fungsi BPJS antara lain: 

a. Berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.  

b. Berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan kerja, program 

jaminan kematian, program jaminan pensiun,  dan jaminan hari tua.  
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4.7.3 Tugas BPJS antara lain: 

 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas 

untuk: 

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.  

b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta.  

c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah.  

d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.  

e. Mengumpulkan dan mengelola dana peserta program jaminan sosial.  

f. Membayar mamfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 

dengan ketentuan program jaminan sosial.  

g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial 

kepada peserta masyarakat.  

4.7.4 Wewenang BPJS antara lain: 

 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas BPJS 

berwenang: 

a. Menagih pembayaran iuran.  

b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan 

jangka panjang.  

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peaerta dan 

pemberi kerja dalam mematuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan 

peratura perundang-undangan.  
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d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 

pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar taris yang 

ditetapkan oleh Pemerintah.  

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. 

f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang 

tidak mematuhi kewajibannya.  

g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 

ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam mematuhi 

kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

h. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan 

program jaminan sosial.  

4.7.5  Peserta BPJS Kesehatan 

 Peserta BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut: 

a. Peserta PBI jaminan kesehatan terdiri atas orang yang tergolong fakir 

miskin dan orang tidak mampu 

b. Peserta bukan PBI adalah peserta yang tidak tergolong tidak fakir miskin 

dan orang yang tidak mampu yang terdiri dari: 

1) Pekerja penerima upah 

a. Anggota TNI dan POLRI 

b. Pegawai Negeri Sipil 

c. Pegawai pemerintah dan pegawai negeri 

d. Pegawai swasta 
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e. Pegawai yang tidak termasuk salah satu di atas yang menerima 

upah 

2) Pegawai bukan penerima upah dan anggota keluarganya, terdiri dari: 

a. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri 

b. Pekerja yang tidak termasuk point pertama yang bukan penerima 

upah 

c. Warga Negara Asing yang bekerja dan tinggal di Indoneisa paling 

singkat 6 bulan 

3) Bukan pekerja dan anggota keluarganya, terdiri dari: 

a. Investor 

b. Pemberi kerja 

c. Penerima pensiun 

d. Veteran 

e. Perintis kemerdekaan 

f. Bukan pekerja yang tidak termasuk salah satu di atas yang mamou 

membayar iuran 

Penerima pensiun terdiri atas: 

a. PNS yang berhenti dengan hak pensiun 

b. Anggota TNI dan POLRI yang berhenti dengan hak pensiun 

c. Pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun 

d. Penerima pensiun selain point di atas 

e. Janda, duda atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana 

dimaksud pada point di atas yang mendapat hak pensiun 
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Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi: 

a. Istri atau suami yang sah daro peserta 

b. Anak kandung, anak tiri dan/atau anank angkat dari peserta dengan kriteria 

1. Anak yang tidak atau belum pernah menikah atau mempunyai 

penghasilan sendiri. 

2. Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun bagi yang masih 

melanjutkan pendidikan formal. 

4.7.6   Iuran 

 Merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan bahwa iuran peserta BPJS: 

Tabel 4.1 Perubahan Besaran Iuran Bagi Peserta BPJS Kesehatan 

Iuran Lama Baru 

Kelas I 59,500 80,000 

Kelas II 42,500 51,000 

Kelas III 25,000 25,000 

Sumber: BPJS Kuantan Singingi 2018 

 Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa perubahan besaran iuran bagi 

peserta BPJS sangat jauh meningkat pada kelas I dan kelas II namun terkecuali 

besaran iuran pada kelas III yang tidak ada perubahan. Dimana besaran iuran 

yang lama pada kelas I hanya sebesar 59,500 lalu meningkat sebesar 20,500 

hingga menjadi 80,500, sedangkan besaran iuran yang lama pada kelsa II hanya 
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sebesar 42,500 lalu meningkat sebesar 8,500 hingga menjadi 51,000. Namun 

iuran kelas III tidak ada perubahan atau tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


