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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Hak atas kesehatan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia,sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila sila ke-5, Keadilan Sosial

Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) juga menyatakan “Setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 34 ayat (3) yang

menyatakan “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan

dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Pemerintah telah membuat standar pelayanan dalam pelayanan

kesehatan.Standar yang telah ditetapkan dan dijadikan pedoman dalam pelayanan

kesehatan ini mempunyai kepastian hukum dalam kemanfaatan  yaitu berguna bagi

masyarakat,mempunyai kepastian hukum dalam keadilan yaitu memberikan

pelayanan yang merata pada seluruh pasien. Tujuannya agar tercipta masyarakat

yang sehat demi tercapainya cita-cita bangsa yaitu masyarakat Indonesia yang sehat

seutuhnya sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun1945.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada konsiderans

huruf a menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, dan salah satu

unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa

Indonesia,sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf b menuliskan bahwa setiap kegiatan

yang dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya, dilaksanakan berdasarkan prinsip

nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber

daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi

pembangunan nasional.
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Perkembangan dunia informasi yang pesat,telah membuat masyarakat pintar

dalam mencari informasi mengenai Kesehatan.Dalam hal ini yang menjadi sorotan

penting adalah dalam  bidang pelayanan kesehatan. Pasien menuntut pelayanan yang

terbaik dari seorang dokter, dokter dalam melaksanakan tugasnya diatur oleh SOP

dan standar peofesi kedokteran.Dengan kebijakan yang ada ditempat dimana dokter

bekerja, juga membatasi gerak bagi seorang dokter. Pelayanan kesehatan diatur

dalam Permenkes No.43 Tahun 2016 yaitu Standar Pelayanan MinimalBidang

Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal diatur di dalam Undang-Undang No.23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1) yaitu :

Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan  Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan, telah mengatur mengenai Standar yang harus dijadikan acuan dalam

pelayanan kesehatan, agar pelayanan yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan

pasien dan tercapainya sasaran pembangunan nasional bidang kesehatan.  Menteri

Kesehatan juga telah mengeluarkan surat keputusan No. 129/Menkes/SK/II/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, yang didalamnya mengatur

tentang standar rawat jalan di rumah sakit.Tujuan agar menjadi panduan bagi daerah

dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban

penyelenggaraan standar pelayanan minimal rumah sakit.

Standar Pelayanan Minimal dibuat dengan tujuan agar menjadi panduan bagi

daerah dan dijadikan indikator kerja yang diselenggarakan oleh pengelola rumah

sakit. Pemerintah daerah dapat memantau penerapan Standar Pelayanan Minimal

dalam melakukan pelayanan di rumah sakit dengan melakukan verifikasi kepada

pimpinan rumah sakit. Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah

menurut asas otonomi. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah

Daerah wajib mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan

pelayanan dasar warga negara. Meskipun pemberian otonomi yang seluas-luasnya

pada daerah, namun kedaulatannya tetap ada pada Pemerintah Pusat, sehingga
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tanggung jawab akhir tetap pada Pemerintah Pusat. Dalam desentralisasi di bidang

kesehatan, pencapaian Visi Indonesia Sehat ditentukan oleh Visi Pembangunan

Kesehatan setiap provinsi, yaitu Provinsi Sehat, dan penetapan untuk kabupaten atau

kota mengacu pada indikator yang tercantum pada Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan.1

Standar Pelayanan Minimal disusun dan diterapkan dalam rangka

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai peraturan perundang-undangan. SPM

digunakan sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada

masyarakat secara merata yang ditetapkan dan dipertanggungjawabkan kepada Pusat.

Ini disesuaikan dengan kemampuan kelembagaan daerah yang bersangkutan dengan

mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.2

Di Kabupaten Bogor, masih ditemukan adanya standar pelayanan minimal

rawat jalan pada rumah sakit yang belum dipenuhi, contohnya pasien sering

mengeluh tidak mendapat pelayanan yang baik di poli rawat jalan rumah

sakit.Mereka harus menunggu pelayanan di poli rawat jalan dalam waktu yang lama.

Pasien datang ke Intensive Gawat Darurat tidak langsung ditangani karena kondisi

tempat tidur yang penuh. Pasien datang ke poli rawat jalan rumah sakit dalam

kondisi sakit harus menahan sakitnya dalam waktu yang lama. Dalam Standar

Pelayanan Minimal Rawat Jalan seperti yang diketahui disebutkan untuk waktu

tunggu tidak lebih dari 60 menit. Disini dapat dilihat adanya kesenjangan dari

peraturan yang ada dengan yang terjadi di poli rawat jalan rumah sakit.

Standar Pelayanan Minimal Rawat Jalan jika dihubungkan dengan kondisi

dimana telah berlakunya pelayanan pasien dengan fasilitas BPJS (Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial), menjadi hal yang makin dipertanyakan mengenai

perlindungan pasien dalam hal pelayanan di poli rawat jalan. Standar Pelayanan

Minimal yang telah ditetapkan harus menjadi acuan, sementara dilain pihak, BPJS

telah mempunyai acuan sendiri juga yang harus dijalankan dan hal ini dalam

pelaksanaannya banyak menimbulkan permasalahan. Ini dapat dilihat dari Peraturan

1Ferry Efendi dan Makhfudli, 2009, Keperawatan Kesehatan Komunitas : Teori dan Praktik dalam Keperawatan,
Jakarta : Salemba Medika, hlm. 78.
2Kemenkes RI, 2017, InilahPerubahan Standar Pelayanan Minimal (SPM),http://www.depkes.go.id, diakses
pada tanggal, 20 Oktober 2017.
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presiden No. 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan yang telah diubah lewat

Perpres No.111 Tahun 2013 dan diubah lagi lewat Perpres No. 19 Tahun 2016.

Dalam Pasal 4 Perpres ini disebutkan :

(1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin
dan orang tidak mampu yang terdiri atas :
a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan;
c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

(2) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas :
a. Pegawai Negeri sipil;
b. Anggota TNI;
c. Anggota Polri;
d. Pejabat Negara;
e. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri;
g. Pegawai swasta; dan
h. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf g yang

menerima upah.
(3) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas :
a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah.

(4) Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
atas :
a. Investor;
b. Pemberi kerja;
c. Penerima pensiun;
d. Veteran;
e. Perintis Kemerdekaan;
f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau Perintis

Kemerdekaan; dan
g. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e

yang mampu membayar iuran.
(5) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud apada ayat (4) huruf c

terdiri atas :
a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak

pensiun;
c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
d. Janda,duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun

sebagaimana dimaksud pada huruf a. huruf b, huruf c yang
mendapat hak pensiun;

e. Penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima sebagaimana

dimaksud pada huruf e yang mendapat hak pensiun.
(6) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b termasuk

warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam)
bulan.

(7) Jaminan Kesehatan bagi Pekerja warga negara Indonesia yang bekerja
di luar negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tersendiri.

Upaya pelayanan kesehatan  selain dilihat dari aspek perjanjian terapeutik,

hubungan antara pasien dan dokter secara keperdataan juga harus

diperhatikan.Akibat dari sebuah tindakan dari dokter dapat menimbulkan kerugian

ataupun cacat, bahkan kehilangan jiwa, ini dapat dilakukan baik sengaja maupun
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kelalaian.Atas tindakan tersebut pasien berhak menuntut kepada negara untuk

menegakkan hukum dengan memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan.

Standar Pelayanan Minimalpada pasien dapat dilihat pada kasus yang

berdimensi pada pelayanan pasien, diantaranya adalah :Kasus ibu Simah yang

menderita tumor di rongga mulut dan menjalani pengobatan rawat jalan di RSUD

Ciawi, Bogor. Pasien berobat dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pasien merasa jika perlakuan yang didapat di poli rawat jalan terkesan lambat, dan

pasien tidak pernah diperiksa ketika melakukan kontrol di poli rawat jalan. Sementara

penyakit tumor di rongga mulutnya makin hari makin membesar. Dari pihak Rumah

Sakit Ciawi, Bogor, dijelaskan jika pasien sudah dijadwalkan untuk menjalani operasi,

pasien sudah masuk kedalam daftar antrian untuk dilakukan operasi. Penyakitnya

bukan termasuk penyakit yang kegawat daruratan yang harus segera dilakukan operasi.

Sambil menunggu operasi dilakukan maka pasien dianjurkan untuk melakukan kontrol

di poli rawat jalan. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa standar pelayanan minimal

rawat jalan sesuai Permenkes No. 129 Tahun 2008 tidak dipenuhi pada poin kepuasan

pelanggan, yaitu pasien tidak puas karena dokter di poli rawat jalan tidak melakukan

pemeriksaan pada pasien. Pada Permenkes No. 43 Tahun 2016, poin g setiap warga

negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

tidak dipenuhi yaitu dokter tidak memegang pasien pada saat memeriksa di poli rawat

jalan.

Untuk mendapatkan gambaran permasalahan tersebut maka akan dilakukan

penelitian di daerah Bogor, hal ini membuat penulis melakukan penelitian dengan

judulPELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RAWAT JALAN

PADA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN BOGOR (STUDI KASUS DI

RUMAH SAKIT MARY, CILEUNGSI HIJAUDAN RUMAH SAKIT

SENTOSA, PARUNG, KABUPATEN BOGOR).

B. Perumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan standar pelayanan minimal rawat jalan pada rumah

sakitpenelitian di Kabupaten Bogor ?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan standar pelayanan

minimal rawat jalan padarumah sakitdi Kabupaten Bogor?
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3. Bagaimana pelaksanaan standar pelayanan minimal rawat jalan pada rumah

sakit di Kabupaten Bogor?

C. Tujuan penelitian

1. Dapat mengetahui pengaturan standar pelayanan minimal rawat jalan pada

rumah sakit penelitian di Kabupaten Bogor.

2. Dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan

standar pelayanan minimal rawat jalan padarumah sakit penelitian di

Kabupaten Bogor.

3. Dapat mengetahui  pelaksanaan standar pelayanan minimal rawat jalan pada

rumah sakit penelitian di Kabupaten Bogor.

D. Manfaat penelitian

Manfaat teoritis :

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya

kajian bidang hukum kesehatan terutama dengan Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan terutama poli rawat jalan di rumah sakit.

Manfaat praktis :

1. Pemerintah Pusat : Dapat melakukan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

bidang Kesehatan khususnya di bidang rawat jalan Rumah Sakit.

2. Pemerintah daerah : Untuk memberi informasi tentang Pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimal Rawat Jalandi Rumah Sakit di Rumah Sakit Penelitian, di

Kabupaten Bogor, sehingga dapat memberi masukan dalam penyusunan

kebijakan Pemda dibidang kesehatan.

3. Rumah Sakit  : Untuk memberi informasi tentang Pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimal Rawat Jalan Rumah Sakit kaitannya dengan perlindungan

Hukum Pasien Pada Rumah Sakit, di Kabupaten Bogor, sehingga dapat

memberi masukan dalam penyusunan peraturan internal Rumah Sakit.

4. Tenaga Kesehatan : Untuk memberi informasi tentang pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimal yang merupakan tugas tenaga kesehatan.

5. Pasien : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimal Rawat Jalan di Rumah Sakit yang dapat diterima oleh pasien.
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E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian terhadap

pengetahuan yang benar dimana nantinya pengetahuan yang benar ini akan

dipergunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau ketidaktahuan akan suatu

hal tertentu. Untuk dapat menjawab pertanyaan yang belum diketahui

jawabannya ini, seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang hal yang

akan dipertanyakan ini,  jika jawabannya belum didapat maka orang yang

ingin menjawab harus mencari jawaban (pengetahuan) itu terlebih dahulu.3

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis

untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang perilaku masyarakat

terhadap hukum agar pejabat yang berwenang tidak salah dalam mengambil

suatu kebijakan dengan landasan teori hukum empiris yang terdapat dalam

sosiologi hukum.4

Disini hukum dikonsepsikan sebagai suatu institusi sosial yang

dikaitkan secara nyata dengan variabel-variabel sosial yang lain, hukum yang

secara empiris merupakan gejala masyarakat dipelajari sebagai suatu variabel

penyebab (independent variable) yang menimbulkan variabel akibat

(dependent variable) pada berbagai kehidupan sosial.5

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu

pengetahuan maupun teknologi, ini disebabkan karena penelitian bertujuan

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan standar pelayanan minimal rawat

jalan kaitannya dengan perlindungan hukum pasien. Penelitian juga merupakan

suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

sehingga metodologi penelitian yang diterapkan harus  disesuaikan dengan

ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.6

2. Spesifikasi penelitian

3Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Rajagrafindo Perkasa, hlm. 28.
4I Made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta :
Prenada Media Grup, hlm. 12.
5Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif,  Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 34.
6Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 1.
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Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis,

yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan standar pelayanan minimal

rawat jalan pada rumah sakit di Kabupaten Bogor, sehingga akan diperoleh

pemahaman ilmiah atas pelaksanaan standar pelayanan minimal bagi

perlindungan hukum pasien.7

3. Definisi operasional

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah  : Ketentuan mengenai jenis dan

mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Tenaga Kesehatan  adalah : setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan

di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk

melakukan upaya kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah : suatu alat dan/atau tempat yang

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,

preventif, kuratif maupun rehabilitatif .8

Rawat jalan adalah : Pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan

pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan

lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.

Rumah Sakit adalah : Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Perlindungan hukum adalah : Memberikan pengayoman kepada hak asasi

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

hukum.

Pasien adalah : Setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung

maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

4. Metode pengumpulan data

7Majda El Muhtaj, 2015, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta : Kencana, hlm. 13.
8Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta,  hlm. 50.
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1) Data Primer : yaitu data yang diperoleh dilapangan, maka metodologi yang

digunakan adalah Wawancara. Wawancara yaitu mengumpulkan data

primer yang dilakukan pada objek penelitian  dengan cara wawancara.

Peneliti melakukan wawancara yang berisi beberapa pertanyaan pokok

yang dapat dikembangkan untuk menggali informasi.

Wawancara dilakukan kebeberapa pihak, yaitu :

a. DirekturRumah Sakit Mary, Cileungsi Hijau dan Rumah Sakit

Sentosa, Parung, Kabupaten Bogor.

b. Kepala Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Mary, Cileungsi hijau dan

Rumah Sakit Sentosa, Parung, Kabupaten Bogor.

c. Dinas Kesehatan  Kabupaten Bogor.

2) Data sekunder : Studi pustaka

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas

norma-norma dasar yaitu :

a. Undang-Undang Dasar 1945.

b. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

d. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

e. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

f. Permenkes No. 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif Di Rumah Sakit.

g. Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

Minimal di Bidang Kesehatan.

h. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

2. Bahan hukum sekunder : bahan-bahan yang erat hubungannya dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan

memahami bahan hukum primer misalnya rancangan peraturan
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perundang-undangan, hasil karya ilmiah pada sarjana, hasil-hasil

penelitian.9

Penelitian yuridis sosiologis ini diawali dengan melakukan kajian terhadap

peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka mengenai teori hukum,

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pada Pasien Rawat Jalan di

Rumah Sakit,  fenomena yang terjadi pada Unit Rawat Jalan. Selanjutnya

peneliti akan melakukan kajian mengenai fenomena yang ada di Unit Rawat

Jalan rumah sakit, yaitu melakukan wawancara kepada para dokter yang

bertugas di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Mary, Cileungsi Hijau dan Rumah

Sakit Sentosa, Parung, Kabupaten Bogor.  Data yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif.

5. Metode analisis data

Data yang telah terkumpul melalui studi kepustakaan maupun lapangan

selanjutnya akan diolah untuk menjawab permasalahan yang ada.  Analisa yang

digunakan dalam penelitian ini analisa kualiatif dengan menggunakan teori

hukum, asas  hukum, dan peraturan perundang-undangan. Metode analisis

kualitatif digunakan untuk data yang tidak bisa dihitung. Penelitian ini bersifat

deskriptif maka digunakan metode induktif. Metode induktif digunakan karena

penelitian ini berangkat dari Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan

Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Mary, Cileungsi Hijau dan Rumah

SakitSentosa, Parung, Kabupaten Bogor.

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya akan diteliti kembali

untuk mencari kebenarannya dari hasil analisis tersebut kemudian disajikan

secara deskriptif analitik, yaitu gambaran bagaimana Pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah

Sakit Mary, Cileungsi Hijau dan Rumah SakitSentosa, Parung, Kabupaten

Bogor.

9Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media, hlm. 155.
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