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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. PLN (PERSERO) 

P3B JawaBali APP Bandung mengenai pelayanan kesehatan karyawan, penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaaan pelayanan kesehatan di PT.PLN (PERSERO) P3B JawaBali 

APP Bandung bekerja sama dengan AdMedika dalam melayani pelayanan 

kesehatan pegawainya. Admedika didirikanpadatahun 2002 di 

bawahanakperusahaan holding Telkom Indonesia. 

AdMedikamelayanijutaananggota yang 

mencakuplayananmanajemenKlaimKesehatan, 

ManajemenRisikoKesehatan(Health Risk 

Management,SistemInformasiKesehatandanlayananBantuanDarurat). 

Pelayanan kesehatan dilakukan dengan menggunakan Kartu Sehat (Lembaga 

Medis Langganan) dan system reimbursement(Lembaga Medis Non 

Langganan). walaupun system reimbursement masih terbilang belum efektif,  

namun hingga saat ini sistem tersebut masih digunakan dan terus diperbaharui 

agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Semua pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan secara 

prosedural, walaupun pada praktiknya masih belum sempurna.  

2. PT. PLN (PERSERO) P3B JawaBali APP Bandung dalam menghadapi 

masalah-masalah seperti pemberian obat pada pegawai melebihi anggaran 

yang disediakan, kurangnya sosialisasi prosedural kepada pegawai untuk 

mendapatkan layanan kesehatan, AdMedika masih kekurangan data keluarga 

dari sebagian pegawai sehingga masih banyak data keluarga yang belum 

terdaftar sebagai tanggungan PLN, serta perbedaan prosedural yang diterapkan 
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oleh PLN dan AdMedika. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, bisa dari 

masalah teknis ataupun non teknis.  

3. PT.PLN (PERSERO) P3B Jawa Bali APP Bandung memiliki beberapa cara 

dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, seperti kurangnya sosialisasi 

terhadap pelayanan kesehatan yang ada. Untuk mengatasi masalah tersebut 

PLN mengadakan evaluasi dengan diadakannya seminar mengenai prosedur 

yang di terapkan di PLN guna mempermudah para pegawai agar tidak 

kesulitan lagi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Serta mengupload  

tata cara/ prosedurial dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemberian 

obat yang melebihi anggaran seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan 

dokter koordinator PLN sehingga mendapatkan solusi pengobatan yang 

terbaik bagi pasien. AdMedika tidak memiliki data keluarga secara lengkap 

dari sebagaian pegawai PLN seharusnya para pegawai dengan cekatan 

mendaftarkan anggota keluarganya guna mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang di tanggung oleh PLN. Perbedaan prosedurial yang diterapkan oleh PLN 

dengan AdMedika seharusnya PLN meninjau prosedur seperti apa yang 

AdMedika terapkan agar para pegawai PLN tidak merasa kesulitan dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, penulis mencoba untuk 

memberikan saran-saran sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi 

PT.PLN P3B JawaBali APP Bandung dalam melaksanakan pelayanan dimasa 

yang akan datang adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya PT.PLN P3B JawaBali APP Bandung mensosialisasikan 

kembali prosedur klaim kesehatan yang telah dijelaskan sebelumnya 

melalui surat edaran kesehatan yang telah dibagikan, agar dalam 

pelaksanaannya dapat sesuai dengan yang diharapkan. Sosialisasi yang 

dapat di lakukan PLN antara lain dengan cara mengadakan seminar klaim 

kesehatan ataupun mengupload prosedur klaim kesehatan secara online, 
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sehingga dapat dimengerti dan dapat dipelajari oleh setiap pegawai yang 

belum memahami akan klaim kesehatan yang PT. PLN sediakan. 

Sosialisasi yang dilakukan harus lebih konkrit agar setiap pegawai bisa 

mendapatkan informasi yang jelas.serta tahap demi tahap dari proses 

pelayanan tersebut dapat mudah dipahami oleh pegawai. 

2. Dilakukan mentoring rutin setiap minggu untuk mengatasi masalah dalam 

penanganan pelayanan kesehatan. Hasil dari mentoring tersebut juga harus 

selalu dievaluasi agar pegawai yang melayani layanan kesehatan juga 

dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang  terjadi akibat 

penanganan pelayanan kesehatan. Mentoring dilakukan oleh ASMAN 

(Asisten Manajer) pada divisi administrasi dan umum. 

3. Prosedur klaim kesehatan yang diterapkan PLN dan AdMedika sebaiknya 

di tinjau kembali agar prosedur yang diterapkan sama dengan yang 

ditetapkan oleh PLN. Hal ini untuk memperkecil kesulitan para pegawai 

mendapatkan layanan kesehatan. 

4. Pegawai juga harus memahami dan mengetahui hak-haknya sebagai 

peserta kesehatan yang ditanggung oleh PLN, dan juga harus mengerti 

akan  prosedur kesehatan yang telah diterapkan PLN sehingga membantu 

PLN dalam mensosialisasikan prosedur klaim kesehatan tersebut . 

5. Sistem resitusi yang digunakan sekarang, masih terdapat kendala seperti 

pembayaranbiaya kesehatan yang dikeluarkan pegawai tidak sepenuhnya 

dibayarkan oleh perusahaan, dengan kasus seperti ini, pegawai harus 

mengerti akan batasan  biaya kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan. 

Sehingga sangat perlu pegawai mengerti prosedur klaim kesehatan yang 

diterapkan oleh perusahaan. 


