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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Organisasi kesehatan dunia (World Health 

Organization/WHO) menyebutkan kesehatan adalah hak 

fundamental setiap orang. Hal tersebut telah ditetapkan dalam 

Mukaddimah Statuta WHO tentang adanya hak atas kesehatan1. 

Berdasarkan hasil ketetapan tersebut maka Indonesia melalui 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

menetapkan, kesehatan merupakan hak setiap warga negara. 

Setiap orang berhak memperoleh perlindungan terhadap 

kesehatannya dan negara bertanggung jawab mengatur agar 

terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya2

setiap orang berhak hidup sejahtera  lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan

. 

Seperti yang telah disebutkan didalam Pasal 28H ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945  

berbunyi: 

3

Kesehatan merupakan bagian dari unsur kesejahteraan 

umum yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya pelayanan 

. 
 

                                                            
1 Tengker, Freddy, 2002, Hak Pasien, Catakan Pertama, Bandung: Cv. Mandiri Maju, hal.  55. 
2Departemen Kesehatan  RI, 2008. Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 
Di Puskesmas Dan Jaringannya. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta, hal. 23. 
3Triwibowo, Cecep, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Nuha Medika,  hal. 13. 
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kesehatan dalam rangka membangun kesehatan secara 

menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem 

kesehatan nasional4

Pelayanan kesehatan (health care service) merupakan hak 

seseorang yang telah dijamin didalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar dapat 

terselenggaranya upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan, 

baik secara perorangan maupun secara kelompok terhadap seluruh 

masyarakat

. Hal tersebut telah disebutkan didalam alinea 

ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

5. Wujud dalam memajukan kesejahteraan umum 

merupakan pembangunan kesehatan dalam hal itu bertujuan 

meningkatkan kesadaran dan kemauan juga kemampuan untuk 

hidup sehat bagi setiap orang sehingga dapat mewujudkan derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya terhadap masyarakat, juga 

sebagai investasi dalam membangun sumber daya manusia yang 

bekualitas6

Pemerintah didalam pembangunan kesehatan, telah 

mengupayakan program kesehatan yang berkesinambungan dalam 

Sistem Kesehatan Nasional, dimana semua kegiatan diarahkan 

. 

                                                            
4Ibid. 14. 
5Pelayanan Kesehatan,  http://digilib.unila.ac.id/10047/11/BAB%20II.pdf hal. 1 diakses pada 
taggal 10/04/17 jam 01.49 wib 
6Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
http://www.hukor.depkes.go.id/uploads/produk_hukum/UU%20No.%2036%20Th%202009%20tt
g%20Kesehatan.pdf diakses pada tanggal 10/04/17 jam 2.20 wib 

http://digilib.unila.ac.id/10047/11/BAB%20II.pdf�
http://www.hukor.depkes.go.id/uploads/produk_hukum/UU%20No.%2036%20Th%202009%20ttg%20Kesehatan.pdf�
http://www.hukor.depkes.go.id/uploads/produk_hukum/UU%20No.%2036%20Th%202009%20ttg%20Kesehatan.pdf�


19 
 

secara bersama demi mencapai tujuan utama yaitu peningkatan 

serta  pemeliharaan kesehatan7. Upaya tersebut diselenggarakan  

demi tercapainya derajat kesehatan yang optimal terhadap 

pelayanan kesehatan8. Dalam hal ini pemerintah memberikan 

program pelayanan kesehatan melalui fasilitas pelayanan 

kesehatan yang telah diselenggarakan di setiap daerah, dan harus 

diberikan secara merata tanpa ada pembedaan atau diskriminasi 

ras, golongan, suku, budaya dan lainnya sehingga dapat mencapai 

ketertiban dalam masyarakat. Untuk mencapai ketepatan 

pelayanan kesehatan pada masyarakat, diperlukan adanya 

perlindungan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang layak, 

atau lebih memperhatikan etika, sehingga mampu mewujudkan 

keadilan dalam pemberian pelayanan kesehatan9

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, merupakan hak 

setiap warga negara, hal tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 34 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indosneia Tahun 

1945 menegaskan, “negara bertanggung jawab atas penyedian 

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasiltas pelayanan kesehatan 

umum yang layak”. Dalam hal ini rumah sakit mempunyai peranan 

dalam pembangunan derajat kesehatan, namun untuk 

meningkatkan derajat kesehatan yang optimal diperlukannya peran 

. 

                                                            
7Prasetyawati, Arista Eka, 2011, Ilmu Kesehatan Masyarakat Untuk Kebidanan Holistik (Integrasi 
Cmmunity Oriented Ke Family Oriented), Cetakan Pertama, Yogyakarta:  Nuha Medika, hal. 39. 
8Elvandari, Siska, 2015, Hukum Penyelesaian Sengketa Medis, Yogyakarta: Thafa Media,  hal. 13-
14. 
9Prasetyawati, Arista Eka, 2011, Op.Cit hal. 3. 
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hospital yang sewajarnya sebagai pemberi fasilitas pelayanan 

kesehatan10

Rumah sakit merupakan pusat rujukan pertama yang 

menjadi bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, 

secara garis besar berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yaitu berupa pelayanan kesehatan yang mencakup 

pelayanan medik dan pelayanan perawatan. Hal tersebut diberikan 

melalui pelayanan yang berisfat kuratif (penyembuhan) yang 

diberikan kepada pasien rawat inap, juga bersifat rehabilitatif 

(pemulihan), dan selain itu juga melalui promotif (promosi 

kesehatan), dan preventif (pencegahan). Namun fokus perhatian 

rumah sakit dalam meberikan pelayanan kesehatan adalah pasien 

yang datang dan dirawat sebagai individu

. 

11

Kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat semakin 

berkembang hal tersebut dikarenakan kesehatan termasuk salah 

satu dari kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang demi 

menunjang aktifitas mereka. Hal tersebut menimbulakan adanya 

tuntutan akan penyediaan saran dan prasana kesehatan yang 

harus disediakan demi  memenuhi kepuasan dan hak bagi 

masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini 

merupakan sarana yang sangat penting yang dibutuhkan oleh 

. 

                                                            
10Lumenta, Benyamin, 1989, Hospital, Citra, Peran dan Fungsi, Cetakan Pertama, Yogyakarta: 
Kanisius (Anggota IKAPI), hal. 45-47. 
11Herlambang, Susatyo dan Arita Murwani, 2012, Cara Mudah Memahami Manajemen Kesehatan 
dan Rumah Sakit, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gosyen Publishing, hal. 107. 



21 
 

masyarakat yang dianggap mampu memberikan pelayanan medis 

atau fasilitas dalam proses penyembuhan penyakit  dan juga 

proses pemulihan kesehatan. Sehingga untuk dapat memenuhi hak 

setiap pasien dalam memperoleh fasilitas yang disediakan oleh 

pelayanan kesehatan, hal tersebut membuat rumah sakit yang 

menjadi pusat pemberi fasilitas pelayanan kesehatan harus tetap 

memelihara mutu dalam pelayanannya12

Menilai hasil kerja pelayanan kesehatan, terlebih pada akhir-

akhir ini masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis 

kepercayaan terhadap pemberian kualitas layanan rumah sakit di 

Indonesia, apalagi terhadap fasilitas layanan rumah sakit umum 

daerah. Kualitas pelayanan rumah sakit dapat diketahui dari 

profesional personil rumah sakit, efisiensi dan juga  efektivitas 

dalam  pelayanan juga kepuasan pasien. Kepuasan pasien 

ditentukan oleh keseluruhan pelayanan-pelayanan administrasi, 

dokter, perawat, obat-obatan, makanan,  fasilitas dan sarana 

prasarana di lingkungan fisik rumah sakit. Sebab kualitas 

pelayanan merupakan faktor penting yang dapat membentuk 

kepercayaan pelanggan atau pasien kepada rumah sakit sehingga 

. 

                                                            
12Mongkaren, Steffi, :”Fasilitas Dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Penguna 
Jasa Rumah Sakit Advent Manado”, Fasilitas dan Kualitas Pelayanan,  Tahun2013, EMBA, Vol.1 
No.4 Desember 2013, ISSN 2303-1174, hal. 493. 
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tercipta loyalitas mereka dan juga terpenuhinya hak sebagai 

pasien13

Dari hasil observasi dalam penelitian lapangan Ressa 

Apriana, dan  Zaili Rusli, 2008, yang dilakukan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan kesehatan khususnya di kelas ruang rawat inap 

belum terlaksana secara maksimal. Dikarenakan masih banyak 

terdapat keluhan-keluhan dari keluarga pasien, juga adanya 

kekurangan-kekurangan yang terjadi didalam pelayanan kesehatan 

yang diberikan terhadap pasien

. 

Rumah sakit dalam menjalankan fungsi, kewajiban dan/atau 

tanggung jawabnya sebagai penyelenggara fasilitas pelayanan 

kesehatan selalu berupaya untuk memenuhi hak setiap warga 

negara, hal tersebut berdasarkan bunyi Pasal 29 ayat (1) huruf m 

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit bahwa 

“setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menghormati dan 

melindungi hak-hak pasien”. 

14

Hasil studi penelitian juga dilakukan Dian Kurniawati, dan 

Soliknah, 2012 di Bangsal Rawat Inap Rumah Sakit Islam Fatimah 

Kabupaten Cilacap tentang kinerja perawatan di rawat inap, hal 

tersebut mebuahkan hasil dimana masih terdapat rendahnya 

. 

                                                            
13Apriana, Ressa dan Zaili Rusli, :”Pelayanan Medis Pasien Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru, Pelayanan Medis Rawat Inap, Tahun 2008, Harian Jaya, Tahun, 
Vol.1, No.1 ISSN 2355-6919, hal. 7. 
14Ibid, hal. 5. 
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kinerja perawat dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap 

pasien rawat inap15

Penelitian yang dilakukan  oleh Yuda Supriyanto, dan Harry 

Soesanto, 2012 di Rumah Sakit Kariadi Semarang, juga 

menunjukkan bahwa dengan adanya fasilitas yang lengkap dan 

memadai sesuai dengan standar dalam pemberian pelayanan 

kesehatan di rumah sakit, menimbulkan berkurangnya keluhan 

serta meningkatnya kunjungan rumah sakit

. 

16

Hasil penelitian lain juga dilakukan oleh Steffi Mongkaren, 

2013 di Rumah Sakit Advent Manado, dimana rumah sakit tersebut 

sangat menjaga kualitas pemberian fasilitas pelayanan kesehatan 

yang diselenggarakan  kepada pasien, karena itu semua akan 

mempengaruhi bagaimana respon pasien yang melakukan 

pengobatan di rumah sakit tersebut, hal itu berdasarkan data hasil 

kajian dimana fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 

. Hal tersebut bisa 

terjadi bila pasien sudah merasakan haknya sebagai pasien untuk 

mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit sudah 

dapat terpenuhi, sehingga tidak merasa dirugikan atas apa yang 

diperoleh di rumah sakit.  

                                                            
15Kurniawati, Dian dan Soliknah, :” Hubungan Kelelahan Kerja Dengan Kinerja Perawat Di Bangsal 
Rawat Inap Rumah Sakit Islam Fatimah Kabupaten Cilacap” , KES MAS, Tahun 2012,  Vol. 6, No. 2, 
Juni 2012 ISSN 1978-0575, hal. 6. 
16Supriyanto, Yuda dan Harry Soesanto, :”  Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, Dan 
Fasilitas Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Kariadi Semarang”,  Diponegoro 
Journal Of Management Vol. 1, No. 1, Tahun 2012, hal. 4. 
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pasien sangat berpengaruh terhadap kepuasan pasien17

Kesuksesan pemerintah dalam fokus pelayanan kesehatan 

pada masyarakat dapat kita pantau dari Angka Harapan Hidup 

(AHH) masayarakat Indonesia yang masih rendah terutama pada 

daerah Indonesia bagian timur, berbeda dengan wilayah Indonesia 

bagian barat yang cenderung sudah   meningkat

. Sebab 

apabila fasilitas pelayanan kesehatan sudah terpenuhi untuk pasien 

maka hal tersebut dirasa tanggung jawab rumah sakit sebagai 

penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan sudah dilakukan.  

18. Hal tersebut di 

sebabkan oleh beberapa faktor seperti yang di ungkapkan oleh 

Hendrik L. Blum yaitu derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat 

faktor utama yaitu faktor lingkungan, perilaku, fasilitas pelayanan 

kesehatan dan keturunan. Keempat faktor tersebut mempangaruhi 

derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah juga secara 

langsung berpenagruh terhadap meningkatnya angka harapan 

hidup masyarakat19

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

dalam Pasal 4 menyebutkan “setiap orang behak atas kesehatan”. 

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi “setiap orang 

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber 

daya di bidang kesehatan”. Dari uraian bunyi pasal tersebut 

.  

                                                            
17 Mongkaren, Steffi, 2013, Op. Cit. hal. 502. 
18Eviana Anggraini,  ”Disparitas Spasial Angka Harapan Hidup Di Indonesia Tahun 2010,  No.1, 
Mei 2012, hal. 3. 
19Notoatmodjo. S, 1997,  Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 19. 
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menjelaskan tentang hak untuk memperoleh fasilitas pelayanan 

kesehatan bagi setiap warga negara, dalam rumah sakit sebagai 

bagian dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan  yang telah 

diatur dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah 

Sakit. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, Rumah sakit merupakan institusi pelayanan 

kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara 

perorangan dan juga meyediakan fasilitas rawat inap, rawat jalan 

dan gawat darurat. Pendapat lain mengungkapkan rumah sakit 

merupakan tempat penampungan orang dengan gangguan 

kesehatan yang memerlukan asuhan rawat inap20

Rawat inap dijadikan sebagai tempat perawatan pasien yang 

terdiri atas beberapa kelas rawat inap terutama yang 

diselenggarakan di rumah sakit

. 

21

                                                            
20Lumenta, Benyamin, 1989, Loc. Cit, hal. 45. 

. Kualitas pelayanan kesehatan 

merupakan arah pembangunan kesehatan dan peningkatan 

kualitas perbaikan kesehatan masyarakat yang merupakan amanat 

dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 terhadap 

Negara Indonesia, dimana hal tersebut dapat diselenggarakan di 

rumah sakit teruatama di kelas rawat inap yang merupakan tempat 

ruang pelayanan kesehatan. Namun hal tersebut tidak menjamin 

21Rawat inap, kualitas dan tujuan opname, http://www.idmedis.com/2015/12/rawat-inap-
opname-pengertian-kualitas.html diakses pada tanggal 10/04/17 jam 10.32 

http://www.idmedis.com/2015/12/rawat-inap-opname-pengertian-kualitas.html%20diakses%20pada%20tanggal%2010/04/17�
http://www.idmedis.com/2015/12/rawat-inap-opname-pengertian-kualitas.html%20diakses%20pada%20tanggal%2010/04/17�


26 
 

mutu pelayanan kesehatan yang diberikan terutama di kelas rawat 

inap dalam hal ini orientasi terhadap tempat tidur rawat inap22

Pasien merupakan orang yang melakukan konsultasi 

terhadap masalah kesehatannya demi mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang dibutuhkan baik itu yang akan diberikan secara 

langsung ataupun yang diberikan secara tidak langsung di 

lingkungan rumah sakit

.  

23.  Dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan, pasien memiliki  hak yang harus dipenuhi yaitu hak 

menentukan nasib sendiri dan hak mendapatkan pelayanan 

kesehatan dimana kedua hak tersebut merupakan hak dasar bagi 

pasien, yang dalam hal ini hak dasar tersebut merupakan hak asasi 

manusia yang secara kodrat melekat sejak lahir24

Standar fasilitas pelayanan kesehatan merupakan hal 

penting dalam penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit terutama 

rawat inap, sehingga pasien dapat memperoleh hak terkait standar 

fasilitas pelayanan kesehatan yaitu berupa fasilitas prasarana 

penunjang seperti, ICU (intensive care unit), instalasi farmasi, 

instalasi radioligi, instalasi sterilalasi, instalasi laboratorium, 

instalasi gizi, instalasi cuci, dan lainnya

.  

25

                                                            
22Aditama, Tjandra Yoga, 2003, Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Jakarta: Universitas 
Indonesia (UI, Press), hal. 153-156. 
23Lihat Pasal 7 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  
24Tengker, Freddy,  2002, Op.Cit, hal. 63. 
25Departemen Kesehatan  Republik Indonesia 2007, Pedoman Teknis Sarana Dan Prasarana 
Rumah Sakit Kelas C, Pusat Sarana, Prasarana Dan Peralatan Kesehatan, Jakarta: Sekretariat 
Jenderal, hal. 2-3. 

. Selain itu, juga 

dibutuhkan fasilitas sarana yang sesuai standarisasi dalam 
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penyelenggaraan kelas rawat inap, adapun sarana tersebut berupa 

kriteria kamar mandi pasien yang sesuai standar, lemari, meja, tirai 

pemisah26

a. jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 
30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk 
Rumah Sakit milik Pemerintah;  

, ketersedian tempat tidur berdasarkan kelas rawat inap 

ditentukan berdasarkan tipe rumah sakit, dalam hal ini rumah sakit 

tipe C seperti yang dijelaskan dalam Pasal 42 Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan 

Rumah Sakit, yaitu: 

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 huruf f harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai 
berikut: 

b. jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk 
Rumah Sakit milik swasta;  

c. jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% 
(lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah 
Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta.  
 

Fasilitas tersebut diselenggarakan demi tercapainya upaya 

pelayanan kesehatan, terhadap pasien yang berada di kelas rawat 

inap serta tidak lupa pula memberikan perlindungan hukum 

terhadap pasien demi tercapainya lima fungsi mendasar dalam 

kesehatan yaitu pemberian hak, penyediaan perlindungan, 

peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan penilaian 

tehadap kuantitas dan kualitas dalam pemeliharaan kesehatan27

                                                            
26 Ibid, hal. 57. 
27Triwibowo, Cecep, 2014, Op.Cit. hal. 16. 

. 

Sehingga hak pasien dalam memperoleh fasilitas sesuai standar, 
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juga pelayanan kesehatan  yang sesuai dengan SOP dapat 

tercapai. 

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis tertarik menulis 

judul “Perlindungan Hak Pasien Dalam Mendapatkan Standar 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Kelas Rawat Inap di RSUD 

Kabupaten Lombok Tengah Dan RSUD Kabupaten Lombok Timur”. 

Adapun alasan akan dilakukan penelitian pada RSUD Kabupaten 

Lombok Tengah Dan RSUD Kabupaten Lombok Timur, 

dikarenakan telah memiliki ketetapan tentang standar fasilitas di 

masing-masing rumah sakit berdasarkan kebutuhan. Selain itu 

kedua rumah sakit tersebut juga dengan jenis kelas yang sama 

yaitu C, dan terletak pada daerah kabupaten yang masih minim 

akses pelayanan kesehatan dimana RSUD Lombok Tengah 

dengan 34 rujukan kecamatan sedangkan RSUD Lombok Timur 

dengan 29 rujukan kecamatan, hal tersebut di jelaskan 

berdasarkan lampiran II Peraturan Gubernur NTB No.2 Tahun 2015 

tentang Pedoman Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan28

B. Perumusan Masalah 

. 

1. Bagaimanakah regulasi tentang strandar fasilitas pelayanan 

kesehatan pada kelas rawat inap di RSUD Kabupaten Lombok 

Tengah dan RSUD Kabupaten Lombok Timur? 

                                                            
28Internet, 15 April 207, 
http://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Pergub%20No.%202%20Tahun%202
015.pdf  

http://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Pergub%20No.%202%20Tahun%202015.pdf�
http://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Pergub%20No.%202%20Tahun%202015.pdf�
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2. Bagaimanakah implementasi regulasi tentang strandar fasilitas 

pelayanan kesehatan pada kelas rawat inap di RSUD 

Kabupaten Lombok Tengah dan RSUD Kabupaten Lombok 

Timur? 

3. Bagaimanakah perlindungan hak pasien dalam mendapatkan 

strandar fasilitas pelayanan kesehatan pada kelas rawat inap di 

RSUD Kabupaten Lombok Tengah dan RSUD Kabupaten 

Lombok Timur? 

C. Tujuan  

1. Untuk mengetahui regulasi tentang strandar fasilitas pelayanan 

kesehatan pada kelas rawat inap di RSUD Kabupaten Lombok 

Tengah dan RSUD Kabupaten Lombok Timur. 

2. Untuk mengetahu implementasi regulasi tentang strandar 

fasilitas pelayanan kesehatan pada kelas rawat inap di RSUD 

Kabupaten Lombok Tengah dan RSUD Kabupaten Lombok 

Timur. 

3. Untuk mengetahui perlindungan hak pasien dalam 

mendapatkan strandar fasilitas pelayanan kesehatan pada kelas 

rawat inap di RSUD Kabupaten Lombok Tengah dan RSUD 

Kabupaten Lombok Timur. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran evaluasi terhadap pemerintah pada umumnya dan 

rumah sakit khususnya yang menjadi penyelenggara kelas 

rawat inap sehingga tidak terjadi pelanggaran hak pasien. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan keilmuan terhadap peneliti lain yang melakaukan 

peneilitan dalam bidang ini dan diaharapkan mampu 

memberikan perkembangan terhadap ilmu hukum kesehatan 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Dasar Negara 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan  
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis. Yang merupakan pendekatan kenyataan hukum 

dalam masyarakat29. Adapun langkahnya adalah wawancara 

dan analisis yang bersifat empiris, sehingga desain dan 

langkah-langkah teknik penelitian ini akan mengikuti pola 

penelitian ilmu sosial, hal ini dimulai dari perumusan masalah 

yang diawali dengan penetapan responden dan narasumber, 

serta mengumpulkan data, membuat desain analsis dan diakhiri 

dengan kesimpulan30

2. Spesifikasi Penelitian 

 

Dalam hal ini di studi penelitian akan membahasa aspek 

yuridis juga aspek sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu 

yang membahas tentang perlindungan hak pasien dalam 

mendapatkan standar fasilitas pelayanan kesehatan pada kelas 

rawat inap di RSUD Kabupaten Lombok Tengah dan RSUD 

Kabupaten Lombok Timur. 

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik. 

Dimana yang dimaksud dengan deskriptif analitik adalah 

mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis dan 

secara faktual, tepat suatu individu, keadaan, gejala atau 

                                                            
29Zainudin, Ali H, 2006, Sosiologi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 15. 
30Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Grahalia, 
hal. 34. 
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kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya 

hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lain di 

masyarakat, dengan menggunakan data kualitatif kemudian 

dianalisa untuk menemukan sebab akibat suatu hal dan 

diuraikan dengan konsisten dan logis31

3. Objek dan Subyek Penltian   

. 

Dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana 

perlindungan hak pasien dalam mendapatkan standar fasilitas 

pelayanan kesehatan pada kelas rawat inap di RSUD 

Kabupaten Lombok Tengah dan RSUD Kabupaten Lombok 

Timur. 

a. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah perlindungan hak pasien 

dalam mendapatkan standar fasilitas pelayanan kesehatan 

pada kelas rawat inap di RSUD Kabupaten Lombok Tengah 

Dan RSUD Kabupaten Lombok Timur. 

b. Subyek Peneltian  

Subyek penelitian ini adalah pasien yang dijadikan 

sebagai responden di RSUD Kabupaten Lombok Tengah  

dan RSUD Kabupaten Lombok Timur, dimana tiap rumah 

sakit diambil sebanyak 5 pasien sehingga total 10 pasien 

dalam dua rumah sakit (kelas III diambil 2 pasien, kelas II 

                                                            
31Hadikusuma, Hilman, 1995,  Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 
Bandung: Mandar Maju, hal. 98 . 
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diambil 1 pasien, kelas I diambil 1 pasien dan kelas VIP 

diambil 1 pasien). Sedangkan narasumber terdiri direktur 

rumah sakit, kepala bidang pelayanan, komite medik dan 

komite keperawatan yang akan dimabil tiap masing-masing 

rumah sakit. 

4. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dengan data sekunder. Data primer adalah data 

yang belum diolah dan diperoleh langsung dari obyek yang 

diteliti, sedangkan data sekunder yaitu data yang sudah jadi , 

seperti data dalam bentuk dokument dan juga publikasi32

Data primer dalam penelitian ini, merupakan data dari 

hasil wawancara terhadap responden dan narasumber, 

kemudian diolah dan dianalisis setelah itu menarik hasil 

kesimpulan. Sedangkan data sekunder meliputi bahan hukum 

primer, yaitu bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan 

hukum seperti perundang-undangan, peraturan, putusan hakim, 

kontrak, traktat dan keputusan tata usaha negara

. 

33

a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Tahun1945  

. Bahan 

hukum primer dalam penelitian ini meliputi: 

                                                            
32 Adi, Rianto, 2004, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi I, Jakarta: Granit, hal. 57. 
33Soekanto, Soerjono dan Sri Marmuji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 
Singkat), Jakarta: Rajawali Press, hal. 13. 
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b. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan 

c. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit 

d. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

kesehatan  

e. Peraturan Menteri Kesehatan No.24 Tahun 2016 

tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasana 

Rumah Sakit 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang 

diperoleh baik dari buku, teks, jurnal, kasus-kasus hukum 

maupun pendapat para pakar34. Dalam hal ini berupa buku-

buku tentang metodelogi penelitian, buku-buku hukum, buku 

tentang kesehatan khususnya fasilitas pelayanan kesehatan di 

rumah sakit dan hak pasien. Sedangkan bahan hukum tersier 

merupakan bahan hukum yang berupa petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang 

berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya35

 

. Dalam hal ini 

berupa acuan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah 

sakit. 

 

                                                            
34 Ibid, hal. 13. 
35 Ibid. 
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5. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

wawancara yang merupakan teknik untuk mendapatkan 

informasi yang di gali dari sumber data langsung melalui 

pecakapan dan tanya jawab36.  Sampel yang dipilih dari 

populasi sesuai dengan kehendak peneliti yang dapat 

memenuhi kriteria sampel (purposive sampling).37

a. Studi Pustaka 

. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder yang sifatnya kualitatif, sehingga 

metode yang digunakan yaitu: 

Sebelum dilakukan studi lapangan pada penelitian ini, 

terlebih dahulu mengumpulkan data dari hasil studi pustaka 

yang merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan dan mempelajari serta memahami data yang 

berupa teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, 

kebijakan publik, dan lainnya), buku teks atau literatur, 

artikel, jurnal, kamus serta ensiklopedia dan yang lainnya, 

tehadap permasalahan  yang akan dibahas38

                                                            
36 Satori, D dan Suyanto, 2013, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfa Beta, hal. 23. 
37Nursalam, 2008, Konsep dan Penerapan Metodelogi Penelitian Ilmu Keperawatan, Edisi 2, 
Jakarta: Salemba Medika, hal 94 
38 Adi, Rianto, 2005, Op.Cit, hal. 61. 

. Dimana 

penelitian ini membahas tentang perlindungan hak pasien 

dalam mendapatkan standar fasilitas pelayanan kesehatan 
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pada kelas rawat inap di RSUD Kabupaten Lombok Tengah 

dan RSUD Kabupaten Lombok Timur 

b. Studi Lapangan  

Merupakan cara mengumpulkan data primer yang 

dilakukan langsung pada objek yang diteliti dengan cara 

wawancara mendalam setelah disediakan pedoman berupa 

pertanyaan pokok yang akan digali39

a) Pasien yang di ruang rawat inap di RSUD kabupaten 

Lombok Tengah dan RSUD Kabupaten Lombok Timur 

sebagai responden. 

. Pada penelitian ini 

subyek yang akan diwawancara mendalam adalah: 

b) Direktur RSUD Kabupaten Lombok Tengah dan RSUD 

Kabupaten Lombok Timur sebagai narasumber. 

c) Kepala bidang pelayanan RSUD Kabupaten Lombok 

Tengah dan RSUD Kabupaten Lombok Timur sebagai 

narasumber. 

d) Komite medik komite keperawatan RSUD Kabupaten 

Lombok Tengah dan RSUD  Kabupaten Lombok Timur 

sebagai narasumber. 

e) Komite keperawatan RSUD Kabupaten Lombok Tengah 

dan RSUD kabupaten Lombok Timur sebagai 

narasumber. 

                                                            
39Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, Op.Cit, hal. 41. 
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6. Metode Analisis Data 
Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa 

data kualitatif. Langkah analisa data yang dilakukan adalah: 

a. Pengumpulan data 

Tahap dalam penelitian ini adalah mengumpulkan 

data dengan melakukan wawancara tehadap responden dan  

narasumber yang telah ditentukan, data hasil wawancara 

tersebut selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk narasi. 

Setelah itu data sekunder yang berupa bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 

selanjutnya akan dikumpulkan menjadi satu dalam kajian 

kepustakaan. 

b. Penyajian data 

Setelah proses pengolahan data selesai, data disusun 

secara sistematis dan disajikan dalam bentuk teks 

(texstular), penyajian data dalam bentuk kalimat40

Data yang telah diperoleh yang berisi tentang, hasil 

wawancara terhadap responden dan narasumber dalam hal 

ini terkait regulasi dan implementasi tentang standar fasilitas 

kelas rawat inap dan pelayanan kesehatan yang sesuai 

dengan SOP pada kelas rawat inap, setelah itu di uraikan 

dan disajikan dalam bentuk kalimat kemudian menarik 

kesimpulan, tentang perlindungan hak pasien dalam 

. 

                                                            
40Notoatmojo, S,  2002, Metode Penelitian Kesehatan, jakarta: Rineka Cipta, hal. 194. 
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mendapatkan standar fasilitas pelayanan kesehatan pada 

kelas rawat inap di RSUD Kabupaten Lombok Tengah dan 

RSUD Kabupaten Lombok Timur. 

G. Rencana Penyajian Tesis 

BAB I    PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

konsep, kerangka teori,  metode penelitian dan 

penyajian thesis 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka 

mengenai tinjauan tentang perlindungan hak, 

regulasi dan hopital by law, fasilitas pelayanan 

kesehatan, standar fasilitas, rumah sakit, rawat 

inap dan pasien. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai 

bagaimana regulasi tentang strandar fasilitas 

pelayanan kesehatan pada kelas rawat inap di 

RSUD Kabupaten Lombok Tengah dan RSUD 

Kabupaten Lombok Timur,  bagaimana 
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implementasi regulasi tentang strandar fasilitas 

pelayanan kesehatan pada kelas rawat inap di 

RSUD Kabupaten Lombok Tengah dan RSUD 

Kabupaten Lombok Timur, bagaimana 

perlindungan hak pasien dalam mendapatkan 

standar fasilitas pelayanan kesehatan pada 

kelas rawat inap di RSUD Kabupaten Lombok 

Tengah dan RSUD Kabupaten Lombok Timur. 

BAB IV  PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari hasil perumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan 

tidak lupa disampaikan dalam bentuk saran 

yang merupakan sumbangan pemikiran dan 

rekomendasi penulis mengenai perlindungan 

hak pasien dalam mendapatkan standar 

fasilitas pelayanan kesehatan pada kelas rawat 

inap di RSUD Kabupaten Lombok Tengah dan 

RSUD Kabupaten Lombok Timur. 
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H. Jadwal Penelitian 

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
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