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Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution
(tengah) memimpin rapat membahas upaya
penyehatan keuangan RSUD Dr. Pirngadi
bersama
jajaran
pimpinan
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan di Medan, Kamis (14/3). (Foto:
LintasMedan/ist)
Medan, 14/3 (LintasMedan) – Wakil Walikota Medan, Akhyar
Nasution menyatakan optimistis kinerja keuangan Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Dr. Pirngadi bakal membaik sehingga rumah
sakit milik Pemko Medan itu mampu memberi pelayanan maksimal
kepada setiap pasien.
“Kita juga akan berkoordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan, Bank Mandiri, serta BPJS mengenai
bagaimana skema yang dilakukan untuk menyehatkan RSUD Dr.
Pirngadi,” katanya di Medan, Kamis (14/3).
Akhyar mengemukakan hal itu saat memimpin rapat dengan

pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
serta jajaran RSUD Pirngadi dan pejabat organisasi perangkat
daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Medan.
Menurut dia, pihaknya mendukung adanya program yang menjadikan
solusi untuk RSUD Pirngadi yang sejak beberapa waktu
direpotkan dengan klaim BPJS yang tidak kunjung terbayarkan.
Salah satu skema yang akan ditawarkan untuk mengatasi
tunggakan BPJS kepada RSUD Pirngadi adalah menerapkan
kebijakan menggunakan jasa bank dalam pembayaran klaim yang
mundur.
Sehingga nantinya setiap klaim langsung dibayarkan bank ke
rumah sakit tanpa harus tergantung pada kesiapan dana BPJS
dari pusat.
Selama ini, kata dia, pembayaran BPJS kepada RSUD Pirngadi
berjalan lancar dalam beberapa kali tapi belakangan sedikit
keterlambatan, hal itu karena memang BPJS Kesehatan mengalami
masalah finansial.
“Mungkin dari pihak BPJS mengalami validitas yang terganggu
sehingga pihak RSUD Dr. Pirngadi juga mengalami kesulitan
dalam memberikan pelayanan seperti persedian obat,” ujarnya.
Karena itu, kata Akhyar, Pemko Medan mendukung adanya program
yang menjadikan solusi untuk RSUD Pirngadi yang sejak beberapa
waktu direpotkan dengan klaim BPJS yang tidak kunjung
terbayarkan.
Terkait dengan upaya terebut, Wakil Walikota juga berharap
pihak RSUD Pirngadi terus melakukan perbaikan dalam hal
manajemen, pelayanan, peningkatan SDM serta juga melakukan
promosi guna mengajak masyarakat untuk berobat kembali ke
rumah sakit itu.
“Saya harap dari pihak RS Pirngadia juga melakukan perbaikan
manajemen, pelayanan dan peningkatan SDM serta melakukan

berbagai promosi agar lebih berupaya bagaimana masyarakat
untuk ingin berobat ke RSUD Dr. Pirngadi kembali,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemko Medan akan terus berupaya membantu
RSUD Pirngadi agar mampu menjadi rumah sakit kebanggaan Kota
Medan sekaligus memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat. (LMC-03)

