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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini meneliti tentang “Perlindungan Hak Pasien Untuk 

Memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang bermutu Terkait Perundang-undangan 

Dengan Studi Kasus di RSUD Kota Tangerang”. Didalam peneltian ini secara 

khusus dilaksanakan pertama untuk mengetahui bagaimana pengaturan 

perlindungan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu 

di RSUD Kota Tangerang, kedua untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

perlindungan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu 

di RSUD Kota Tangerang, dan ketiga adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak 

pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu di RSUD Kota 

Tangerang. 

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Kota Tangerang,yang beralamat di 

Jalan Pulau Puteri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah, 

Kota Tangerang. Subjek penelitian ini peneliti lakukan melalui wawancara 

terbuka dan dengan melakukan beberapa analisa kasus selama peneliti 

melaksanakan penelitian. Wawancara ini peneliti lakukan kepada Direktur 

RSUD Kota Tangerang, Kepala Bidan Pelayanan Medis dan Keperawatan, 

Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat dan beberapa pasien yang bisa 

mewakili. 
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1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang didirikan sebagai 

upaya tindak lanjut Pemerintah Daerah  dalam memberikan pelayanan 

kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat Kota Tangerang, yang 

bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna. Pengembangan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Tangerang adalah pelayanan berdasarkan standar Rumah Sakit Umum 

kelas C non kelas dengan kapasitas 175 TT yang dilaksanakan sesuai 

dengan situasi dan kondisi rumah sakit.  

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang berlokasi di pusat Kota 

Tangerang, di Jl.Pulau Putri Raya Perumahan Modernland Kelurahan 

Kelapa Indah Kecamatan Tangerang. Pembangunan fisik RSUD telah 

dibuat dengan memperhatikan zoning dan rencana alur pelayanan sehingga 

tidak menyalahi aturan standar persyaratan yang ditetapkan oleh 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang aman bagi pasien dan 

pelanggan serta efektif dan efisien. Pelayanan rumah sakit melihat dan 

mengacu kepada sumber daya yang ada akan memberikan keuntungan 

kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai. 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dibangun mulai pada 

tahun 2012 dan  selesai pembangunannya pada tahun 2013, berdiri di atas 

lahan sebesar 14.000M
2
 dengan tinggi bangunan 8 lantai adalah merupakan  

Rumah Sakit tipe C non kelas. Fasilitas yang disediakan terdiri dari 

Instalasi gawat darurat, Instalasi rawat jalan dengan 4 bidang spesialistik 
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dasar dan 8 bidang spesialistik tambahan lainnya, Instalasi rawat Inap, 

HCU, ICU, PICU, NICU, OK, VK, Hemodialisa, Radiologi, Laboratorium, 

Farmasi, Rehabilitasi Medik, Ruang jenazah, Workshop, dapur, laundry, 

CSSD, Ipal, Ruang Administrasi Rumah Sakit, Ruang Medical Record, dan 

Ruang Keamanan, berdasarkan SK Walikota No 445/Kep.87-RSUD/2014 , 

tertanggal 30 Januari 2014 ,RSUD Kota Tangerang ditetapkan sebagai 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status BLUD penuh dan 

telah diresmikan  oleh Walikota H. ARIF R WISMANSYAH pada 

tanggal 10 Maret 2014  dan dihadiri oeh tokoh - tokoh masyarakat Kota 

Tangerang, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Juga berdasarkan 

Keputusan Walikota No 445/Kep.87-RSUD/2014 bahwa Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Tangerang telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja 

Perangkap Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah pertanggal 30 Januari 2014 kemudian penyerahan 

sertifikat penempatan kelas  RSUD Kota Tangerang  oleh  Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2014. 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang didirikan sebagai 

upaya tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan 

kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat Kota Tangerang, yang 

bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna. Dalam mengembangkan pelayanan  Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Tangerang sampai akhir tahun 2017 jumlah tempat tidur yang tersedia 
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adalah 175 Tempat Tidur perawatan Umum dan 6 Tempat Tidur perawatan 

bayi. 

Pencapaian RSUD Kota Tangerang di tahun 2017 meraih akreditasi 

Rumah Sakit denga predikat “Paripurna”. Dalam meningkatkan mutu 

pelayanan, RSUD Kota Tangerang membuka poliklinik sore (klinik 

konsultan ginjal hypertensi, klinik anak, klinik kebidanan kandungan, 

klinik jiwa dan klinik gigi spesialis), klinik DOTS, klinik Okupasi therapi, 

dan menambah jumlah tempat tidur ICU dari 4 TT menjadi 6 TT, Isolasi 

ICU 2 TT, tindakan operasi dengan Minimal Invasive Surgery (MIS) 

sebagai penunjang tindakan operatif. 

a. Struktur  Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang 

Adapun Stuktur Organisasi Rumah Sakit Umum Kota Tangerang 

sesuai  Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

“Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah” dapat dilihat pada 

grafik 3.1 di bawah ini : 
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Unsur Organisasi Struktural Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Tangerang terdiri dari: 

1) Direktur 

2) Bagian Tata Usaha  

3) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan 

4) Bidang Pelayanan Penunjang 

5) Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

6) Unsur Organisasi Non Struktural terdiri dari : 

a) Instalasi Rawat Jalan  

b) Instalasi Rawat Inap 

c) Instalasi Gawat Darurat 

d) Instalasi Bedah 

e) Instalasi Perawatan Intensif 

f) Instalasi Kebidanan 

g) Instalasi Radiologi 

h) Instalasi Farmasi 

i) Instalasi Laboratorium 

j) Instalasi Rehabilitasi Medik 

k) Instalasi Hemodialisis 

l) Instalasi Rekam Medik 

m) Instalasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana 

n) Instalasi Gizi 

o) Instalasi Pemulasaraan 

p) Komite Medik 

q) Komite Keperawatan 

r) Staf Medik Fungsional 

s) Satuan Pemeriksaan Internal 

t) Kelompok Jabatan Fungsional 

 

b. Ketenagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang 

Manajemen, Dokter Spesialis, Dokter gigi spesialis, Dokter gigi, 

dokter umum, Apoteker, Radiografer, Perawat ( S1 dan DIII ), Bidan, 

Perekam Medis, Analis Laboratorium Kesehatan, ahli gizi, Okupasi, 

prostesis, terapi wicara, Humas dan Adminitrasi. 
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RSUD Kota Tangerang memililki Indikator Indikator area Klinis dan 

Indikator Keselamatan pasien terkait perlindungan hak pasien untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.( Lihat Lampiran 3.1). 

dan laporan hasil mutu tahun 2017 ( Lihat Lampiran 3.2) 

 

2. Gambaran Umum Instalasi Ruang Rawat Inap 

Instalasi Rawat Inap RSUD Kota Tangerang memiliki 7 (tujuh) 

ruang rawat inap yang terdiri dari ruang meranti, ruang jati, ruang cendana 

1 dan 2, ruang eboni, ruang mahoni 1 dan 2, serta ruang jati. Merupakan 

ruangan perawatan non kelas, dengan kapasitas tempat tidur berjumlah 175 

TT.  

Instalasi  rawat inap  RSUD Kota Tangerang., dipimpin oleh seorang 

kepala instalasi dibawah langsung direktur RSUD Kota Tangerang. Kepala 

Instalasi dalam tugasnya berkoordinasi dan memilki garis komando dan 

evaluasi terhadap kepala ruangan yang ada di lingkungan instalasi ruang 

rawat inap. 

Dalam hubungan kerjanya instalasi ruang rawat inap mempunyai 

kaitan dengan instalasi-instalasi dalam rumah sakit, karena dalam 

pelayanan pasien rawat inap diperlukan untuk saling berkoordinasi dengan 

instalasi lainnya yang terkait dan secara adminitrasi melakukan pelaporan 

terhadap manajemen rumah sakit. Dan peningkatan sarana prasarana untuk 

meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Kegiatan pelayanan di Instalasi 

rawat ina lihat lampiran 3.1. sampai lampiran 3.6. 
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Dalam upaya meningkatkan dan memperbaiki mutu pelayanan di 

instalasi rawat inap agar lebih efektif, penyelenggara pelayanan instalasi 

rawat inap berpedoman kepada ketentuan kementerian kesehatan yang telah 

ditetapkan serta standar dan prosedur pelayanan RSUD Kota Tangerang 

sebagai rumah sakit rujukan tingkat dua dalam hal perencanaan, 

pembinaan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), maupun sarana 

prasarana yang digunakan. 

Ruang Lingkup 

a. Instalasi rawat inap di RSUD Kota Tangerang memiliki hubungan yang 

terkait dengan manajemen RSUD Kota Tangerang. 

b. Terkait dengan instalasi-instalasi yang berada didalam RSUD Kota 

Tangerang, dalam hal ini sebagai salah satu instalasi pelayanan medis 

dan perawatan 

c. Terkait dengan instansi di luar RSUD Kota Tangerang karena  

merupakan rumah sakit rujukan tingkat kedua. 

Tujuan Umum 

a. Tujuan Umum 

1) Memberikan jasa pelayanan rawat inap yang optimal dan berkualitas 

2) Terwujudnya suatu pelayanan yang sistematis, akurat, efisien dan 

efektif. 

3) Meningkatkan mutu pelayanan dan sarana prasarana 

b. Tujuan Khusus 

1) Memudahkan didalam pendelegasian tugas 
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2) Memudahkan pengontrolan kinerjadi Instalasi rawat inap kelas C 

3) Landasan hokum 

4) Pedoman pengorganisasian di instalasi rawat inap, dibuat dengan 

merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti: 

a) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

129/MENKES?SK/II/2008 tentang Standar Pelyanan Minimal 

Rumah Sakit. 

b) Peraturan Menteri Kesehata  Republik Indonesia nomor 

1295/MENKES/PER/XII/2007 tentang Organisasi dan Tata kerja 

Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia. 

c) Peraturan Kementerian Kesehatan Indonesia Nomor 

340/MENKES/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit 

dibedakan dengan jenis penyelenggara pelayanan. 

 

3. Hasil Wawancara Dengan  Informan 

a. Wawancara dengan Direktur dan Kepala Bidang Pelayanan Medis 

dan Keperawatan  Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. 

RSUD Kota Tangerang adalah Rumah Sakit Umum kelas C non 

kelas dengan kapasitas 175 TT yang dilaksanakan sesuai dengan situasi 

dan kondisi rumah sakit. Berlokasi di pusat Kota Tangerang, di Jl.Pulau 

Putri Raya Perumahan Modernland Kelurahan Kelapa Indah 

Kecamatan Tangerang. Fasilitas yang disediakan terdiri dari Instalasi 

gawat darurat, Instalasi rawat jalan dengan 4 bidang spesialistik dasar 

dan 8 bidang spesialistik tambahan lainnya, Instalasi rawat Inap, HCU, 
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ICU, PICU, NICU, OK, VK, Hemodialisa, Radiologi, Laboratorium, 

Farmasi, Rehabilitasi Medik, Ruang jenazah, Workshop, dapur, 

laundry, CSSD, Ipal, Ruang Administrasi Rumah Sakit, Ruang Medical 

Record, dan Ruang Keamanan, berdasarkan SK Walikota No 

445/Kep.87-RSUD/2014, tertanggal 30 Januari 2014, RSUD Kota 

Tangerang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

dengan status BLUD penuh dan telah diresmikan  oleh Walikota H. 

Arif R Wismansyah pada tanggal 10 Maret 2014  dan dihadiri oleh 

tokoh - tokoh masyarakat Kota Tangerang, Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Tangerang Juga berdasarkan Keputusan Walikota No 445/Kep.87-

RSUD/2014 tentang penetapan RSUD Kota Tangerang sebagai Satuan 

Kerja Perangkap Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah pertanggal 30 Januari 2014.  

Pengaturan perlindungan hak pasien untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan yang bermutu di RSUD Kota Tangerang, sudah 

mengikuti peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dibuktikan 

dengan adanya  Surat Keputusan Direktur yaitu tentang Pembentukan 

Komite Mutu, sebagai dasar awal perlindungan hak terhadap pasien.  

RSUD Kota Tangerang sudah mengikuti  akreditasi, hasilnya 

dengan lulus Paripurna, sesuai dengan tujuan akreditasi adalah yang  

berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam 

meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.. 
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Pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah 

dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Tangerang  telah memenuhi Standar Akreditasi. Secara umum RSUD 

sudah ada andil  dan ikut serta seluruh aturan pemerintah terkait 

perundang-undangan yang sudah ada. 

Pelaksanaan peraturan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh 

pihak direksi dan manajemen di RSUD Kota Tangerang  meliputi 

kegiatan penilaian kepuasan tenaga kerja termasuk tenaga medis dan 

tenaga perawat yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan yang bermutu di lapangan, melakukan pelatihan-

pelatihan yang berhubungan dengan keselamatan pasien untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, serta melakukan 

bimbingan akreditasi sebagai syarat untuk mendapatkan pengakuan 

bahwa RSUD Kota Tangerang telah memenuhi standar akreditasi 

terhadap pelayanan mutu pelayanan rumah sakit.  

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tangerang  

ini sebagai bukti bahwa RSUD Kota Tangerang telah melaksanakan 

sebuah perlindungan hak pasien untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan dengan sangat memperhatikan keselamatan pasien. 

Untuk Komplain pasien di lapangan sampai saat ini tidak 

menutup kemungkinan masih ada di RSUD Kota Tangerang ini, untuk 

menjadikan sebuah rumah sakit untuk menuju zero komplain sangatlah 

sulit, mengingat masih dalam evaluasi dan monitoring terus dilakukan 
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secara terus menerus, dan terkendala  usia Rumah Sakit Umum daerah 

yang masih terbilang masih muda dan akreditasi pun baru dilaksanakan 

pada tahun 2016 dan tahun 2017. Sehingga masih dalam pembenahan 

yang dilakukan terus menerus oleh pihak direksi dan jajarannya.  

Untuk mengaspirasi keluhan-keluhan tersebut pihak RSUD Kota 

Tangerang sudah menyiapkan beberapa alternatif berupa adanya kotak 

saran di setiap lantai, melakukan keluhan melalui  website yang sudah 

disiapkan RSUD Kota Tangerang dan secara langsung boleh melakukan 

pengaduan langsung yang sudah disiapkan oleh pihak RSUD Kota 

Tangerang yaitu pada bidang Hubungan Masayarakat (HUMAS), yang 

berada di lantai 1. 

Faktor pendukung dengan tercapainya suatu penghargaan yang 

telah diberikan oleh Pemerintah terhadap RSUD Kota Tangerang 

dengan mendapatkan status akreditasi Paripurna, berkat kerja sama baik 

pihak jajaran direksi dan manajemen juga dengan melibatkan organisasi 

Komite Medik, dan sumber daya manusia yang ada di RSUD Kota 

Tangerang yang berkompeten dan mempunyai apresiasi yang sangat 

besar atas kemajuan rumah sakit ini terutama yang mempunyai visi dan 

misi yang sama menjadikan RSUD Kota Tangerang dengan akreditasi 

Paripurna dengan tujuan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan 

yang bermutu sebagai wujud perlindungan terhadap hak pasien. 

Faktor Penghambatnya, pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di 

lapangan, baik di IGD, di Instalasi Rawat Inap, di Instalasi rawat jalan 
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masih ditemukannya beberapa sumber daya kesehatan yang kurang 

peduli untuk memperhatikan hak-hak pasien, tidak membaca lebih jelas 

tupoksi yang sudah diberikan oleh rumah sakit, kurang peduli terhadap 

aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pihak rumah sakit, SOP tidak 

pernah dipahami dan dibaca. Sehingga akibatnya menimbulkan adanya 

keluhan-keluhan pasien yang sampai ke tingkat manajemen bahkan 

mereka publish di media, hal ini sangat merugikan pihak rumah sakit. 

Hal ini merupakan  Presedence yang buruk yang sudah diberikan 

beberapa sumber daya kesehatan tersebut, terhadap rumah sakit.  

Hal ini merupakan tugas baru daripada direksi dan jajarannya 

untuk mengkaji ulang dan sebuah pekerjaan rumah yang perlu 

diselesaikan dengan segera, perlunya penelusuran lebih lanjut, kira-kira 

penyebanya apa, sehingga mereka kurang peduli terhadap hal ini. Oleh 

karena itu tetap pihak rumah sakit akan menelusuri dan mengkaji serta 

melakukan evaluasi kinerja pegawai serta pengawasan secara terus 

menerus. 

 

b. Wawancara dengan Komite Medik RSUD Kota Tangerang 

Organisasi Komite Medik adalah menunjukkan adanya staf medis 

dan kinerja staf medis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

dan tingkat keselamatan pasien dengan memperhatikan hak-hak pasien, 

yang merupakan salah satu bentuk perlindungan pasien yang diberikan 

oleh staf medis melalui organisasi Komite Medik. 
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Pengaturan pelaksanaan organisasi Komite Medik mengacu 

kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 

Tentang Penyelenggaraan Komite Medik dan  Surat Keputusan 

Direktur RSUD Kota Tangerang nomor: 821.27/430.1/RSUD-TU/2016, 

Tentang Pembentukan Komite Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Tangerang.  

Tujuan pembentukan Komite Medik di RSUD Kota tangerang 

adalah untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi 

keselamatan pasien. Komite Medik mempunyai tugas mengendalikan 

kompetensi medik, menjaga profesionalme medis melalui kredensial,  

wawancara terhadap kewenangan klinis, penilaian dan pemutusan 

terhadap kewenangan klinis yang adekuat, pelaporan hasil kredensial, 

melakukan rekredensial sampai berakhirnya masa berlaku surat 

penugasan klinis dan adanya permintaan penugasan klinis, penjagaan 

mutu profesi melalui pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan, Morning 

report, siang klinik , serta audit medis. 

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan 

pasien di RSUD Kota Tangerang, yang merupakan kewajiban moral 

bagi pemberi pelayanan kesehatan di rumah sakit, hal ini merupakan 

bentuk kepedulian untuk melaksanakan salah satu hak pasien sebagai 

bentuk perwujudan suatu perlindungan terhadap hak pasien, untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk Peraturan 

Internal Staf Medik (Medical Staff by laws) belum dibuat, masih dalam 
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taraf pembahasan, masih mencari pemahaman lebih lanjut baik 

Hospital By Laws maupun Medical Staff Bylaws. 

Pelaksanan pengaturan Perlindungan hak pasien untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. Menurut informasi 

dr.R selaku  Sub Komite Medik Kredensial, beliau menginformasikan 

bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tangerang ini 

sudah berjalan dengan baik, seluruh staf medis di RSUD Kota 

tangerang sudah dilaksanakan keredensial dan rekredensial, sebagai 

wujud kompetensi dari para pihak staf medis baik dokter umum, dokter 

spesialis, dokter gigi umum dan dokter spesialis gigi. Setiap tahun 

seluruh staf medis ada jadwal untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan 

dan fisik, belum pernah ada komplain yang masuk ke Komite Medik, 

seandainya bila ada komplain, pihak Komite Medik akan segera 

melakukan audit pada staf medis bersangkutan. 

Sebagai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Komite 

Medik di RSUD Kota Tangerang adalah akan dilakukannya 

pemanggilan kepada staf medis yang diduga melakukan pelanggaran 

baik pelanggaran kompetensi maupun pelanggaran etika disiplin, bila 

terbukti bersalah. Tapi sampai saat ini belum pernah ada laporan 

sampai ke komite medik.  

Faktor pendukung pelaksanaan perlindungan hak pasien untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan dengan evaluasi setiap pagi sebelum 

praktek yaitu acara morning report, adanya penambahan bimbingan 
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ilmu pengetahuan yang dilaksanakan hari Rabu, yang dinamakan siang 

Klinik dan bila ada permasalahan yang menyebakan kematian pasien, 

akan segera dilakukan audit medik yang bekerja bersama-sama dengan 

pihak manajemen khusus khususnya bagian Pelayanan Medis. 

Faktor penghambat, untuk saat ini belum ada. Semua masih 

bejalan dengan baik, demikian informasi dari Komite Medik.  

 

c. Wawancara dengan Dokter Pelaksana di Instalasi rawat Inap 

(Wawancara dengan dr. R, dr. M dan dr. A) 

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter 

gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau 

kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh 

Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Yang bekerja di RSUD Kota Tangerang dengan syarat wajib 

memilki surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter 

atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh 

Indonesia setelah lulus uji kompetensi, yang disebut Surat Kompetensi. 

Serta memilki bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter 

dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah 

memenuhi persyaratan, berupa Surat Ijin Praktek (SIP). RSUD Kota 

Tangerang merupakan  tempat penyelenggaraan upaya pelayanan 

kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau 

kedokteran gigi.dan yang terpenting telah mempunyai surat pernyataan 
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telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, Sebelum 

memulai melaksanakan upaya pelayanan kesehatan di RSUD Kota 

Tangerang, sebelumnya  harus melalui proses kredensial di bagian Sub 

Komite Medik Kredensial, sebagai bukti kompetensi medik, untuk 

mewujudkan tujuan melaksanakan perlindungan kepada pasien dengan 

memperhatikan hak-hak pasien, sebagai bagian dari kewajiban dokter 

untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan di medis di 

lapangan. 

Dari seluruh wawancara yang dilakukan dengan beberapa dokter 

pelaksana di RSUD Kota Tangerang hal tersebut merupakan kewajiban 

seorang dokter sebagai salah satu syarat bisa melaksanakan upaya 

pelayanan kesehatan yang bermutu dan dilaksanakan di RSUD Kota 

Tangerang. 

Pengaturan Pelaksanaan Praktek kedokteran di RSUD Kota 

Tangerang ini, rata-rata informan tidak begitu paham, di dalam 

berpraktek beliau berpedoman pada aturan rumah sakit yang ada, 

berupa Standar Operasional Prosedur dan Standar Profesi Kedokteran. 

Di RSUD Kota Tangerang dalam melaksanakan praktik 

kedokteran para dokter baik umum, dokter spesialis maupun dokter 

spesialis gigi pada umumnya paham tentang kewajiban dalam 

menyimpan rahasia pasien terutama diagnosa penyakit ( HIV). 

Untuk pasien resiko tinggi di RSUD Kota tangerang sudah 

dilaksanakan pemberian informasi secara jelas melalui persetujuan 
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tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikan 

persetujuan.dalam bentuk Inform Konsent. 

Pelaksanaan perlindungan hak pasien di lapangan pada umumnya 

belum sepenuhnya  dilaksanakan sesuai dengan prosedur, oleh karena 

belum adanya pemahaman tentang hak pasien itu sendiri, dokter 

pelaksana umumnya paham tentang kewajibannya saja, dimana 

mempunyai kewajiban merawat pasien yang masuk keruang perawatan, 

memberi obat, mengisi hasil pada lembaran catatan perkembangan 

pasien, mencatat diagnosis, ini bukti rekam medik yang harus  

dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. Tapi 

pelaksanaannya sendiri terutama resume medis dokter pelaksana hanya 

memberikan diagnosanya dengan obat nya saja dan tanda-tangan, tapi 

hal-hal lain yang berhubungan dengan informasi tentang pasien belum 

diisi, dengan alasan tidak sempat karena banyaknya pasien, sehingga 

pengisian selanjutnya sering diselesaikan oleh dokter umumnya. Rekam 

medik adalah milik dokter tapi isi rekam rekam medis adalah hak 

pasien. 

Ada beberapa dokter pelaksana melakukan informasi secara rinci 

diagnosa pasien umumnya pasien diberitahu, tapi tata cara tindakan 

medis serta tujuan tindakan medis dan. alternatif tindakan serta  

risikonya dan komplikasi yang mungkin terjadi serta prognosis terhadap 

tindakan yang dilakukan. memberikan edukasi dan informasi tentang 

penyakit pasien, jarang disampaikan. Hal ini terkadang yang membuat 
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pasien masih ada yang merasa tidak puas mendapatkan suatu informasi 

dari tenaga medisnya. 

Faktor yang mempengaruhi hal tersebut menurut informasi dari 

beberapa dokter yang peneliti wawncarai adalah belum adanya 

perlindungan hukum yang pasti bagi dokter yang bertugas di RSUD 

Kota Tangerang, tidak adanya transparansi  imbalan jasa yang diterima 

oleh para dokter yang berpraktek di RSUD Kota tangerang. Terutama 

dalam pembagian jasa pelayanan dan penerapan pemotongan gaji bila 

dokter datang terlambat, ijin sakit, cuti dan lain-lain. Akibat dari itu 

yang menyebabkan, sulitnya mendapat ijin dari pihak manjemen untuk 

mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi baik 

seminar ataupun workshop. 

 

d. Wawancara dengan Perawat RSUD Kota Tangerang (Perawat. 

Zr.Yn, Br.A. Zr.P, Zr.I, N.D, Zr.H) 

Pengaturan Pelindungan Hak Pasien untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan yang bermutu di RSUD Kota Tangerang yang 

dilaksanakan oleh tenaga paramedis ( Perawat)  adalah dilaksanakan 

oleh seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, yang 

diakui oleh Pemerintah yang bekerja di RSUD Kota Tangerang. 

Pelaksanaan pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam 

bentuk Asuhan Keperawatan.  
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Asuhan ini merupakan rangkaian kegiatan  interaksi Perawat 

dengan pasien  yang sangat penting dalam proses asuhan pasien 

terutama di lingkungan instalasi Rawat Inap RSUD Kota tangerang 

untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian pasien 

dalam merawat dirinya. Dengan memperhatikan hak pasien sebagai 

perwujudan perlindungan keselamatan pasien. 

Dalam melaksanakan tugasnya perawat yang bertugas di RSUD 

Kota Tangerang harus memiliki sertikat kompetensi sebagai bukti 

perawat lulus ujian kompetensi, mempunyai sertifikat profesi untuk 

melakukan praktek keperawatan yang diperoleh dari lulusan 

pendidikannnya, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin 

Praktek Perawat (SIPP). 

Walaupun  telah dilakukan peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan sebagai bentuk perwujudan perlindungan hak pasien 

khusunya pelayanan Keperawatan di instalasi rawat inap masih adanya 

keluhan pasien. 

Keluhan di Instalasi rawat inap biasa diketahui langsung oleh 

pihak perawat yang bertugas di lingkungan instalasi rawat inap, ada 

juga keluhan langsung menghubungi pihak humas di lantai 1, ada juga 

yang menyampaikan keluhannya langsung ke pihak direksi, biasanya 

dari pihak LSM atau  orang Dewan. 

Pada dasarnya pelaksanaan Pelayanan kesehatan dalam rangka 

asuhan keperawatan di lingkungan instalasi rawat inap  sebagian sudah 
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dilaksanakan dengan baik, dan penuh tanggung jawab. Tapi masih ada 

juga sebagian dari tenaga kerja yang bekerja belum begitu 

memperhatikan tupoksi dan dan SOP yang sudah dibuat di Instalasi 

rawat inap, kepedulian terhadap pekerjaan masih kurang, disiplin masih 

kurang,  bahkan faktor kelelahanpun bisa terjadi, karena peneliti lihat di 

lingkungan Instalasi rawat inap sudah dilakukan penambahan tempat 

tidur (TT), dari jumlah 150 TT, menjadi 175 TT, tanpa melakukan 

penambahan perawat, melainkan dilakukannya pengurangan tenaga 

perawat dan pengurangan tenaga adminitrasi dengan maksud 

perampingan pegawai.  

Hal ini yang mempengaruhi pelayanan kesehatan di RSUD Kota 

Tangerang menurun, salah satunya kekurang SDM terutama perawat 

dan bagian adminitrasi, Kepuasan terhadap pekerjaanya masih kurang, 

situasi kerja yang tidak nyaman, kerjasama antara pimpinan dan sesama 

karyawan kurang bersahabat, karena adanya birokrasi yang bebelit-belit 

sehingga menimbulkan sesuatu yang mengurangi untuk bersemangat 

didalam bekerja, dan menganggap bahwa pekerjaan ini sebagai beban. 

Menurut wawancara dengan beberapa perawat peneliti 

mendapatkan informasi  bahwa mereka bekerja diperlakukan seperti 

mesin, sementara manusia itu mempunyai kehendak, kemauan dan cita-

cita. Hal ini yang menyebabkan mereka menentukan sikap dan 

pendiriannya, akibat kurangnya pembinaan dan pengelolaan agar 

mereka bisa puas dalam melaksanakan pekerjaannya.  
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Perawat didalam melaksanakan tugas pada umumnya sudah 

mengerti tentang hak pasien, karena sudah dilaksanakan sepenuhnya 

sesuai tupoksi dan SOP yang ada di RSUD Kota tangerang.   

Menurut informasi yang dilakukan wawancara oleh peneliti masih 

adanya beberapa perawat yang bekerja  belum sesuai tupoksi dan SOP,   

misalnya Pelayanan petugas dalam hal informasi masih kurang yaitu 

pasien yang tidak diberikan informasi mengenai kegunaan obat yang 

dikonsumsi. Petugas hanya memberikan obat sesuai resep yang 

dimaksud tanpa menjelaskan kegunaannya, masih adanya beberapa 

petugas perawat yang kurang tanggap terhadap keluhan pasien, 

Kecepatan dan ketepatan pertolongan yang diberikan pada pasien masih 

kurang. Dalam pelayanan asuhan keperawatannya masih ada perawat 

yang kurah ramah, datang terlambat, bekerja malas-mals, sehingga 

mempengaruhi pelayanan kesehatan dan hak pasien tidak terpenuhi 

seluruhnya.  

Hal-hal yang mempengaruhi tersebut adalah masih adanya 

perawat yang bekerja belum sesuai kompetensinya, sikap, komunikasi 

dan ketrampilan, kemampuan kepala ruangan dalam memanage 

karyawan  masih kurang. 

dalam pemberian pelayanan kesehatan, karena keberhasilan 

penyembuhan dan meningkatkan kesehatan pasien sangat dipengaruhi 

oleh hubungan tenaga kesehatan-pasien 



112 

 

e. Wawancara Dengan Beberapa Pasien Di Ruang Instalasi Rawat 

Inap. (Wawancara dengan pasien Tn.A, B,F dan Rn) 

Pada Umumnya wawancara dengan pasien dilapangan adalah 

hampir sama informasinya, Hak dan kewajiban pasien sejak pasien 

daftar sampai masuk dan dirawat serta mendapat tindakan seharusnya 

sudah diinformaskan sejak pasien datang. Menurut informan Tn.A,  

informasi tentang tata tertib masuk rumah sakit tidak diinformasikan 

baik dari bagian pendaftaran maupun bagian rawat inap, informasi hak 

dan kewajiban pasien juga tidak ada, untuk pelayanan kesehatan dari 

mulai masuk sampai perawatan tidak mendapat kendala, diinformasikan 

siapa dokter yang menangani penyakitnya, kemudian diinformasikan 

akan dilakukan operasi empedu, komplikasi dan efek sampingnya tidak 

diterangkan, pelayanan di RSUD ini cukup efektif baik pelayanan 

dokter dan perawatnya baik dan tanggap, hanya saja di RSUD Kota 

Tangerang ini sebagai pasien tidak bisa leluasa memilih dokter, 

terutama pasien yang masuk melalui IGD, melainkan berdasarkan 

dokter yang jaga pada hari itu, maka itulah dokter yang akan menangani 

pasien dari awal sampai akhir, dan sebagai pasien tidak boleh memilih 

ruangan kelas, karena rumah sakit ini adalah rumah sakit tipe c non 

kleas, jadi semua kelas sama. 

Pada saat akan dilakukan tindakan keluarga pasien diminta untuk 

menandatangani persetujuan tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga 

kepada informan ditanyakan pula kegunaan gelang kuning yang 
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dipakainya, informan mengatakan ini adalah gelang keselamatan agar 

tidak jatuh, karena sudah dilakukan operasi, kemungkin jatuh yang 

ditakutkan, 

Didalam ruang perawatan pasien mengaku mendapatkan 

penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, diterangkan 

diagnosa penyakitnya, hanya kalo tatacara tindakan tidak 

diinformasikan , tujuan informasi cukup paham dan diterangkan untuk 

mengambil batu empedu, yang selama ini dirasakan., resiko dan 

komplikasi penyakit tidak mendapat diinformasikan . 

Menurut para informan, dari pertama masuk RSUD Kota 

Tangerang, pasien merasa puas dari segi pelayanan, hanya sayang 

setelah masuk ruang rawat inap, dan setelah melakukan operasi, 

keluhannya kurang diperhatikan terutama oleh tenaga paramedisnya, 

intinya tenaga para medis ini kurang tanggap akan keluhan pasien-

pasiennya, salah satunya Tn. A meraskan keluhan pada malam hari 

menjelang pagi, merasakan sesak yang luar biasa, tapi pada saat 

dimiringkan mulai terasa nyaman, nada paru-parunya seakan-akan 

berbunyi terus, kemudian pasien meminta isterinya untuk minta air 

hangat kepada perawat dengan tujuan untuk mengurangi rasa sesaknya, 

tapi kenyataan dilapangan perawatnya tidak bertanya dulu langsung 

kepasien, langsung memberi obat, padahal bukan obat yang pasien mau, 

tapi mungkin karena faktor kelelahan, perawatnya langsung kasih obat, 

otomatis ditolak pasien, sempat adu mulut antara pasien dengan 
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perawat. Sehingga menimbulkan kekecewaan pada pasien, dan 

timbulnya ketidakpuasan pasien, karena perawatnya tidak informatif, 

judes dan tidak bersahabat.  

Tapi ada juga dari beberapa informan yang mengatakan bahwa 

pasien merasa nyaman dirawat di RSUD ini, ruangannya bersih, 

dokternya baik, perhatian, perwatnya ramah, cepat pelayanannya, 

mereka paham diruangan rawat inap kurangnya SDM, sehingga 

keluarganya ikut membantu menjaga keluarganya, bila ada masalah 

cepat berkoordinasi dengan perawat yang ada di ruangan.  

Beberapa Kasus di Ruang Instalasi Rawat Inap  pada bulan 

agustus dan september 2018: 

1. Pada tanggal (1/8/2018), Pasien atas nama Tn.J.M , usia 36 tahun, 

pasien post operasi kandung empedu, sekitar pukul 2.30 menjelang 

pagi, pasien mengeluh sesak, dan ada sedikit batuk, kemudian isteri 

pasien diminta oleh Tn.JM untuk meminta air hangat, dengan tujuan 

siapa tahu mengurangi sesaknya, sementara sudah tidak ada rasa sakit, 

hanya sesak bila tidur terlentang. Kemudain isteri pasien menghampiri 

ruangan perawat, semua perawat terlihat semua tertidur, kemudian 

isteri pasien membangunkan salah satu perawatnya, dengan ketus 

mengatakan tunggu sebentar, kemudia perawatnya membawa obat 

morphin untuk pasiennya dan memberikannya obat tersebut ke pasien, 

kemudian si pasien menolak untuk diberikan obat morphin, dengan 

alasan sudah tidak merasakan sakit, sehingga timbul cek cok mulut 
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antara keluarga pasien dengan perawat. Pasien merasa kecewa atas 

kejadian tersebut. 

2. Pasien Poliklinik Cemara, salah satu klinik di RSUD Kota Tangerang 

yang khusus menangani pasien dengan HIV. Salah satu pasien dengan 

inisial Ny. N. Usia 32 tahun, hamil 30 minggu, dengan ANC selalu 

berpindah-pindah sengan alasan malu, karena beliau mengidap 

penyakit HIV, yang tertular dari suaminya, sementara suami Ny.N 

sudah meninggal.setelah di bukanya poliklinik Cemara, maka pasien 

ini kontrol menetap, dan merencanakan ingin melahirkan di RSUD 

Kota Tangerang, sudah dilakukan konsul ke bagian kebidanan, tapi 

dapat jawaban tidak bisa dilakukan pertolongan kelahirannya dengan 

alasan dokter kebidanannya belum siap, dan tidak adanya alat untuk 

pertolongan khusus pasien yang melahirkan dengan HIV, sudah 

menanyakan kebagian manajemen, tapi jawabannya. Sama. Dan 

pasien merasa tidak mendapatkan keadilan sehingga merasa kecewa, 

dan masih mencari-cari tempat untuk bisa melahirkan. 

3. Masuknya berita komplain pasien melalui Tangerang Net, Rabu 

tanggal 22 September 2018, dengan judul “Pasien Rawat Inap RSUD 

Kota Tangerang Terlantar” . Isi beritanya : 

Gedungnya bagus dan asri. Keindahan dan bagusnya gedung ternyata 

tidak sama dengan pelayanan yang diberikan paramedis dan dokter 

yang berdinas disana.” Saya kecewa berat dengan pelayanan suster 

dan dokter,” ujar Baihaqi, warga kebun besar. Pengalaman buruk 
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pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tangerang sangat diluar dugaan, 

Kamis (6/9/2018) Baihaqi berobat ke RSUD Kota Tangerang berobat 

jalan, kemudian sejak jumat tanggal (7/9/2018) menjalani perawatan 

inap dengan penyakit perut. Sejak dirawat inap, Baihaqi ingin 

mendapat pemeriksaan lebih intensif “sejak dirawat inap di rumah 

sakit ini tidak pernah diperiksa dokter,” ungkap Baehaqi yang menjadi 

dosen di universitas Muhamadiah Tangerang. Saat dokter datang 

keruangan untuk memeriksa, kata Baehaqi, bukan melakukan 

pemeriksaan justru menakut-nakuti. “disini memang banyak penyakit, 

semua penyakit ada diruangan ini,” ungkap Baihaqi menirukan ucapan 

dokter Iwan yang datang menghampirinya. Baihaqi merasa heran 

sudah tidak melakukan tindakan medis, justru meneror 

pasiennya.Dengan ditemani isterinya Baihaqi pulang setelah tiga hari 

menginap. Dan meninggalkan rumah sakit ini dalam keadaan gundah 

gulana, karena keluhan sakit perutnya masih terasa dan dokter hanya 

memberikan obat maag. Kemudian singkat cerita Baihaqi akhirnya 

memutuskan untuk berobat ke rumah sakit Paviliun Wijaya kusuma, 

dimana Baihaqi menjalankan perawatan rawat inap dan menjalani 

operasi. Yang menjadi keheranan dokter ditempat yang baru kenapa 

harus diberikan obat maag, sementara pasien menderita batu di 

empedu” 

4. Pasien Tn T . umur 46 Tahun dengan diagnosa masuk CKD dengan 

terpasang CDL + Hemmorhoid. Pasien ini dirawat bersama beberapa 
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dokter antara lain penyakit dalam dan bedah Umum. Pasien masuk 

rawat ini dengan keluhan utamanya adalah adanya wasir, selama 

pasien dirawat 5 hari, dokter satupun tidak pernah memperdulikan 

masalah keluhan utamanya. Pasien beberapa kali minta dilihat 

masalah wasirnya baik kepada dokter internis maupun dokter 

bedahnya, tapi satupun tidak pernah mau dilihat. Hanya bilang,  

perbaiki dulu ginjalnya. Kemudian pada hari kelima kebetulan ada 

dokter umumnya yang berdinas kemudian baru melihat wasirnya tn. 

T, wasirnya sudah cukup besar sebsar kepalan tangan dan berbenjol-

benjol, kemudian kami menayakan kepada perawat dilapangan kenapa 

pasiennya mengeluh terus masalah wasirnya,  apa yang direncanakan 

dokter bedahnya, dan kenapa tidak pernah dilihat besar wasirnya ? 

kemudia perawat disana menyatakan memang betul, kalo dokter 

spesialis bedah umum yang bernama dr.S , bila visit pasien paling 

tidak mau buka pintu dengan tangan sendiri, bahkan ke pasienpun 

beliau tidak mau memeriksa, apalagi untuk melihat keluhan pasien. 

Dokter S. Biasanya hanya bertanya saja, kemudian pergi lagi. 

Sehingga semua pasien jarang ada yang puas atas pelayanan dr.S, 

yang kami kira dengan kondisi pasien dengan CKD tidak mungkin 

berguna bila diberikan obat Oral, kecuali dalam bentuk Zalf/cream. 

Karena wasir cukup besar dan tidak mungkin bisa dilakukan operasi.  

5. Pasien Ny. Er. 56 Tahun dengan Appendicitis akut, langsung 

dilakukan operasi Cito, setelah operasi baru dilakukan pemeriksaan 
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Gula darah puasa keesok harinya, ternyata GD puasanya tinggi, 

sementara ny.Er sebelunya tidak tahu kalo punya penyakit dibetes, 

dan sewaktu mau dioperasi dokter tidak sempat memeriksa GDS dan 

menanyakan penyakit sebelumnya. Tiga hari kemudian lukanya malah 

perdarahan dan keluar nanah, dan luka semakin hitam dan hasil 

jahitan menjadi mengkerut. Pasien tidak melakukan komplain tapi 

hanya pasrah. 

 

B. ANALISIS / PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Perlindungan Hak Pasien untuk Memperoleh Pelayanan 

Kesehatan yang Bermutu. 

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Kota Tangerang, baik dari 

hasil wawancara dengan Pihak Direktur, Kepala Bidang pelayanan Medis 

dan keperawatan bahwa pengaturan perlindungan hak pasien untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu di RSUD Kota Tangerang 

bahwa ada 20 produk hukum 5(lima) peraturan dan 16 (enam belas) SOP: 

a) Dasar Hukum Yang Mengatur Perlindungan Hak Pasien Untuk 

Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Bermutu adalah: 

1) Surat Keputusan Direktur RSUD Kota Tangerang nomor: 

821.27/430.1/RSUD-TU/2016, Tentang Pembentukan Komite 

Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. 

Produk hukum tentang Pembentukan organisasi Komite Mutu 

ini bertujuan dengan dilatar belakangi adanya upaya untuk 
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meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD 

Kota Tangerang, yang merupakan kewajiban moral bagi seluruh 

pemberi pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

Dari hasil analisa peneliti latar belakang tujuan Surat 

Keputusan ini  adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan berarti 

disini ada aturan yang ditujukan  untuk peningkatan mutu, 

peningkatan mutu ini merupakan bentuk perlindungan pasien dan 

keselamatan pasien yang  merupakan dari hak pasien artinya sudah 

ada aturan yang dutujukan untuk perlindungan pasien dan hak 

pasien, maka didalam ketentuan Keputusan Direktur 

Nomor:821.27/430.1/RSUD-TU/2016, sudah mengandung ketentuan 

mengenai  perlindungan pasien atas hak mutu. 

 

2) Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Tangerang Nomor: 821.27/Kep.403.1 –SK/RSUD/II/2016 tentang 

Pembentukan Komite PMKP (Peningkatan Mutu Dan 

keselamatan Pasien) Rumah Sakit Umum daerah Kota 

Tangerang. 

Produk Hukum tentang Pembentukan Komite PMKP 

(Peningkatan mutu dan Keselamatan pasien), dilatar belakangi 

adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan 

pasien di RSUD Kota Tangerang, yang merupakan kewajiban moral 

bagi seluruh pemberi pelayanan kesehatan di rumah sakit. 
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Dari hasil analisa peneliti latar belakang tujuan Surat 

Keputusan ini  adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan berarti 

disini ada aturan yang ditujukan  untuk peningkatan mutu, 

peningkatan mutu ini merupakan bentuk perlindungan pasien dan 

keselamatan pasien yang  merupakan dari hak pasien artinya sudah 

ada aturan yang dutujukan untuk perlindungan pasien dan hak 

pasien, maka didalam ketentuan Keputusan Direktur 

Nomor:821.27/430.1 -SK/RSUD/II/ 2016, sudah mengandung 

ketentuan mengenai  perlindungan pasien atas hak mutu. 

 

3) Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Tangerang Nomor: 445/207/RSUD/2016 Tentang Penetapan Dan 

Pemberlakuan Pedoman Pengorganisasian Komite Medik 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. 

Produk hukum tentang Penatapan dan Pemberlakuan Pedoman 

Pengorganisasian Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Tangerang ini dilatar belakangi oleh perlunya peningkatan 

profesionalisme staf medis untuk menjamin mutu pelayanan 

kesehatan dan melindungi keselamatan pasien. 

Dari hasil analisa peneliti latar belakang tujuan Surat 

Keputusan ini  adalah bertujuan untuk meningkatkan 

profesionalisme staf medis untuk menjamin  mutu pelayanan berarti 

disini ada aturan yang ditujukan  untuk menjamin peningkatan mutu 
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melalui peningkatan profesionalisme staf medis, peningkatan mutu 

ini merupakan bentuk perlindungan pasien dan keselamatan pasien 

juga  merupakan dari hak pasien artinya sudah ada aturan yang 

dutujukan untuk perlindungan pasien dan hak pasien, maka didalam 

ketentuan Keputusan Direktur Nomor:445/207/RSUD/2016, sudah 

mengandung ketentuan mengenai  perlindungan pasien atas hak 

mutu. 

 

4) Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Tangerang Nomor: 445/208/RSUD/2016 Tentang Kebijakan 

Kredensial Dan Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Tangerang 

Produk hukum tentang Kebijakan Kredensial Dan kewenangan 

Klinis Staf Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang ini 

dilatar belakangi dengan tujuan melindungi keselamatan pasien, 

dengan rumah sakit memastikan kompetensi staf medis yang akan 

memberikan pelayanan. 

Dari hasil analisa peneliti latar belakang tujuan Surat 

Keputusan ini  adalah bertujuan untuk melindungi keselamatan 

pasien artinya bukti bahwa hak pasien sudah telindungi, melalui 

kepastian kompetensi staf medis sebagai pemberi pelayanan di 

RSUD Kota Tangerang berarti disini ada aturan yang ditujukan  

untuk menjamin peningkatan mutu melalui kepastian kompetensi  
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staf medis, peningkatan kompetensi staf medis merupakan bentuk 

perlindungan staf medis terhadap pasien maka didalam ketentuan 

Keputusan Direktur Nomor:445/208/RSUD/2016, sudah 

mengandung ketentuan mengenai  perlindungan pasien atas hak 

mutu. 

 

5) Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Tangerang Nomor: 821.27/Yanmed.832- RSUD/2015) tentang 

Perubahan Komite Pencegahan Dan pengendalian Infeksi Di 

Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. 

Produk hukum tentang Perubahan Komite Pencegahan Dan 

pengendalian Infeksi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang 

ini dilatar belakangi dengan tujuan dalam upaya meningkatkan mutu 

pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang melalui 

pencegahan dan pengendalian Infeksi. 

Dari hasil analisa peneliti latar belakang tujuan Surat 

Keputusan ini  adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan berarti 

disini ada aturan yang ditujukan  untuk peningkatan mutu, 

peningkatan mutu ini merupakan bentuk perlindungan pasien melaui 

pencegahan dan penegendalian infeksi, hal ini merupakan hak pasien 

artinya sudah ada aturan yang dutujukan untuk perlindungan pasien 

dan hak pasien, maka didalam ketentuan Keputusan Direktur 



123 

 

Nomor:821.27/Yanmed.832- RSUD/2015, sudah mengandung 

ketentuan mengenai  perlindungan pasien atas hak mutu. 

 

b) Bentuk Pengaturan Perlindungan Hak Pasien Untuk Memperoleh 

Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu berdasarakan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yaitu  Surat Keputusan Direktur 

Nomor: 445/001/RSUD/2016 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan 

pelayanan 

1) Nomor Dokumen: 20.04.011 Tentang Kredensial Tenaga Medis 

Tujuan prosedur  ini adalah adalah untuk peningkatan mutu 

pelayanan di RSUD Kota Tangerang , dengan terseleksinya 

kompetensi dokter untuk menjlankan paraktek keprofesiannya sesuai 

standar profesi dan standar etika.  

Dari hasil analisa peneliti tujuan prosedur ini  adalah untuk 

meningkatkan mutu pelayanan berarti disini ada aturan yang 

ditujukan  untuk peningkatan mutu, peningkatan mutu ini merupakan 

bentuk perlindungan pasien melaui seleksi kompetensi dokter  untuk 

menjalankan profesinya. Seleksi Kompetensi Dokter ini bertujuan 

untuk memilih dokter yang berpraktek di RSUD Kota Tangerang 

dalam pemeriksaannya lebih mengutamakan keselamatan pasien  

yang merupakan bentuk hak pasien artinya sudah ada aturan yang 

dutujukan untuk perlindungan pasien dan hak pasien, maka didalam 

ketentuan Standar Opersional Prosedur (SOP) Nomor dokumen 
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20.04.011 , sudah mengandung ketentuan mengenai  perlindungan 

pasien atas hak mutu. 

 

2) Dokumen Nomor 02.04.041 Tentang Konsultasi Medik 

Tujuan prosedur ini adalah adalah Sebagai acuan penerapan 

langkah-langkah konsultasi Medik di RSUD Kota Tangerang. 

Dari hasil analisa peneliti isi prosedur ini  terdiri dari  prosedur 

Pasien Rawat Bersama dan Pindah Rawat Pasien. Tujuan 

kewenangan ini  adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan  

melakukan teknik perawatan pasien yang dilakukan rawat bersama 

dan bila pasien pindah rawat agar keselamatan pasien tetap terjamin. 

Artinya  disini ada aturan yang ditujukan  untuk peningkatan mutu, 

peningkatan mutu ini merupakan bentuk perlindungan pasien melaui 

prosedur konsultasi medik yang bertujuan sebagai acuan dokter yang 

berpraktek di RSUD Kota Tangerang dalam pemeriksaannya lebih 

mengutamakan keselamatan pasien  yang merupakan bentuk hak 

pasien artinya sudah ada aturan yang dutujukan untuk perlindungan 

pasien dan hak pasien, maka didalam ketentuan Standar Opersional 

Prosedur (SOP) Nomor dokumen 20.04.041 , sudah mengandung 

ketentuan mengenai  perlindungan pasien atas hak mutu. 
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3) Dokumen Nomor: 05.04.043 Tentang Identifikasi pasien 

Tujuan prosedur ini adalah untuk keselamatan pasien (Patient 

Safety), tercapainya tertib adminitrasi, regulasi, dan operasional 

pelayanan kesehatan, mencegah terjadinya cedera pada pasien yang 

beresiko jatuh dan alergi. 

Dari hasil analisa peneliti tujuan prosedur ini  adalah lebih 

mengutamakan kepada keselamatan pasien, terutama mencegah 

pasien jatuh dan terjadinya cedera serta alergi yang merupak hak dari 

pasien juga untuk tercapainya tertib adminitrasi  dalam rangka 

meningkatkan mutu pelayanan berarti disini ada aturan yang 

ditujukan  untuk peningkatan mutu, peningkatan mutu ini merupakan 

bentuk perlindungan maka didalam ketentuan Standar Opersional 

Prosedur (SOP) Nomor dokumen 20.04.043, sudah mengandung 

ketentuan mengenai  perlindungan pasien atas hak mutu. 

 

4) Dokumen Nomor: 05.04.046 tentang Komunikasi Efektif; 

melakukan SBAR Saat Pelaporan.  

Tujuannya prosedur ini adalah untuk memastikan keakurasian 

semua informasi, menurunkan angka kesalahan atau sentinel event, 

bukti untuk menjaga mutu layanan kesehatan dan meningkatkan 

keselamatan pasien yang merupakan bagian dari hak pasien. 

Dari hasil analisa peneliti tujuan prosedur ini  adalah lebih 

mengutamakan pelayanan yang bermutu melalui keakurasian semua 
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informasi dan menurunkan kesalahan serta meningkatkan 

keselamatan pasien. berarti disini ada aturan yang ditujukan  untuk 

peningkatan mutu, peningkatan mutu ini merupakan bentuk 

perlindungan dan Keselamatan pasien merupakan hak pasien maka 

didalam ketentuan Standar Opersional Prosedur (SOP) Nomor 

dokumen 05.04.046, sudah mengandung ketentuan mengenai  

perlindungan pasien atas hak mutu. 

 

5) Dokumen nomor: 16.04.16 Tentang Pengisian Resume Medis  

Tujuannya prosedur ini adalah untuk memastikan Resume 

Medis sudah diisi dengan lengkap, pengertian resume Medis adalah 

ringkasan pelayanan yang diberikan oleh tenaga penyedia layanan 

kesehatan atau dokter, selama masa perawatan hingga pasien keluar 

dari rumah sakit baik dalam keadaan hidup maupun meninggal. Hal 

ini untuk memberikan gambaran kepada tenaga medis tentang 

perjalanan penyakit pasien.  

Dari hasil analisa peneliti tujuan prosedur ini  berhubungan 

dengan rekam medik yang merupakan hak pasien untuk memperoleh 

isi informasi dari rekam medik tersebut, dan dokter sebagai tenga 

kesehatan yang merawat pasien berhak menjaga semua kerahasiaan 

isi dari rekam medik tersebut, hal ini merupakan bentuk hak pasien 

dan perlindungan terhadap pasien yaitu dengan mengisi resume 

medis dengan lengkap dan benar. Artinya adanya prosedur resume 
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medis adalah menjaga pelayanan yang bermutu dengan mencata 

seluruh informasi pasien dengan lengkap dan benar hal ini 

merupakan bentuk perlindungan dan hak pasien maka didalam 

ketentuan Standar Opersional Prosedur (SOP) Nomor dokumen 

05.04.046, sudah mengandung ketentuan mengenai  perlindungan 

pasien atas hak mutu. 

Dilihat dari berbagai peraturan dan bentuk peraturan yaitu 

prosedur yang ada di RSUD kota Tangerang khususnya di instalasi 

rawat inap, pengaturan terkait Perlindungan pasien untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, dari berbagai 

peraturan dan prosedur yang ada di RSUD Kota Tangerang ini sudah 

memadai. 

 

2. Pelaksanaan Perlindungan Hak Pasien untuk Memperoleh Pelayanan 

Kesehatan Yang Bermutu di RSUD Kota Tangerang. 

Hak  adalah segala sesuatu yang menjadi kepentingan yang 

dilindungi oleh hukum. Sedangkan pasien adalah setiap orang yang 

melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di 

rumah sakit.(menurut ketentuan umum Pasal1 Point 4 Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit). Jadi Hak Pasien adalah 

kepentingan setiap orang yang dilindungi oleh hukum untuk melakukan 
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konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

yang diperlukannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

 

a. Siapa Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Pasien 

Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Di RSUD 

Kota Tangerang 

1) Direktur 

Adalah pimpinan tertinggi di rumah sakit, yang bertugas 

memimpin penyelenggaraan rumah sakit, Direktur bertanggung 

jawab menetapkan dan melaksanakan kebijakan RSUD Kota 

Tangerang sesuai ketentuan Perundang-Undangan, bertanggung 

jawab atas kelancaran, efektifitas, dan efisiensi kegiatan di RSUD 

Kota Tangerang, serta bertanggung jawab terhadap peningkatan 

akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. 

 

2) Komite Medik 

Membantu direktur rumah sakit menyusun standar pelayanan 

medis dan memantau pelaksanaanya, Melaksanakan pembinaan etika 

profesi, disiplin profesi dan mutu profesi, Mengatur kewenangan 

profesi antar kelompok staf medis, Membantu direktur menyusun 

medical staff bylaws dan memantau pelaksanaanya, Melakukan 

monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain melalui 

monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat, farmasi dan 
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terapi, ketepatan, kelengkapan dan keakuratan rekam medis, tissue 

review, mortalitas dan motdibitas, medical care review/peer 

review/audit medis melalui pembentukan sub komite-sub komite. 

 

3) Komite Mutu 

Membantu Direktur dalam merencanakan, mengarahkan, 

mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi 

pelaksanaan program Komite Mutu. 

Komite bertugas: Membuat rencana program mutu sesuai 

dengan strategi rumah sakit, merencanakan implementasi dan 

pengembangan sistem manajemen mutu, merencanakan, 

menggerakkan, melaksanakan, memonitoring serta evaluasi 

benchmarking internal dan eksternal. 

 

4) Dokter dan Dokter Gigi 

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter 

gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau 

kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui 

oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Pelaksanaan Praktek kedokteran diselenggarakan berdasarkan 

pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam 

upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, 
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peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan 

kesehatan. 

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan 

dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus 

mendapat persetujuan. Persetujuan diberikan setelah pasien 

mendapat penjelasan secara lengkap. Penjelasan sekurang-kurangnya 

mencakup :  

1) diagnosis dan tata cara tindakan medis; 

2)  tujuan tindakan medis yang dilakukan;  

3) alternatif tindakan lain dan risikonya;  

4) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 

5)  prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.  

 

Persetujuan tersebut dapat diberikan baik secara tertulis maupun 

lisan. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang 

mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis 

yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. 

 

5) Perawat 

Adalah suatu profesi tenaga kesehatan yang difokuskan pada 

perawatan individu, keluarga dan komunitas dalam mencapai, 

memelihara, dan menyembuhkan kesehatan yang optimal. Dalam 

menghadapi pasien seorang perawat harus mempunyai etika, 

bertindak sopan, murah senyum hal ini membantu proses 

penyembuhan pasien 
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b. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kepada Pasien atas 

Hak Mutu di RSUD Kota Tangerang.  

Hak Pasien untuk memperoleh  pelayanan kesehatan yang bermutu 

di RSUD Kota Tangerang, sudah dilaksanakan pada saat pasien datang 

sampai pulang.  

1) Pasien daftar di pendafataran, informasi data pasien dimasukan 

kedalam SIMRS oleh tenaga adminitrasi. Pada SIMRS akan tertera 

tanggal pemeriksaan, nomor rekam medik, nama pasien, tanggal 

lahir, alamat pasien. 

2) Pasien di identifikasi oleh perawat yang berdinas pada saat itu  

dengan melakukan pengecekan nama, tanggal lahir nomor rekam 

medik, riwayat alergi, riwayat jatuh, dicatat pada gelang pasien 

sesuai warna.  

3) Penggunaan warna biru untuk identitas semua pasien, warna merah 

untuk pasien dengan alergi, kuning untuk pasien yang beresiko 

jatuh dan ungu untuk pasien DNR. 

4) Pasien di lakukan pengkajian awal oleh dokter jaga, meliputi 

anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa serta dilakukan 

pemeriksaan penunjang yang disesuaikan dengan kebutuhan 

diagnosa pasien,. 

5) Bila hasil pemeriksaan penunjang sudah ada, dokter jaga segera 

melaporkan kondisi pasien dan hasil pemeriksaan penunjang  

kepada dokter penanggung jawab layanan (DPJP) via telpon.  
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6) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan  akan ditentukan oleh dokter 

umum yang  berjaga saat itu yang disesuaikan dengan penyakit, 

keluhannya, hasil laboratorium dan hasil penunjang lainnya.  

7) Penentuan DPJP disesuaikan dengan jadwal jaga pada hari itu. 

Yang betugas memberikan rangkaian asuhan medis kepada pasien, 

sesuai dengan bidang kompetensi dan keahliannya. 

8) Penentuan DPJP dilakukan sejak pertama pasien masuk rumah 

sakit baik dari IGD (Instalasi Gawat Darurat) maupun poliklinik 

atau setelah pasien berada di ruangan rawat inap, dengan 

mempertimbangkan hasil pemeriksaan laboratorium dan 

pemeriksaan penunjang lainnya.  

9) Bila Pasien sudah berada di ruang instalasi rawat inap, pasien 

dilakukan ulang pengkajian awal medis oleh dokter umu bersama-

sama dengan perawat, dokter umum akan melaporkan keluhan-

keluhan pasien dan pemeriksaan fisik yang ditemukannya di 

ruangan kepda DPJP. 

10) DPJP bertugas mengelola rangkaian asuhan medis seorang pasien 

sesuai standar pelayanan medis antara lain: anamnesa, pemeriksaan 

fisik, pemeriksaan penunjang medis/ pemeriksaan lain, untuk 

penegakkan diagnosis, pelaksanaan tindak lanjut/ follow up/ 

evaluasi asuhan medis,  sampai dengan rehabilitasi. Selain itu 

melakukan konsultasi sesuai kebutuhan/ indikasi, baik untuk 

pendapat atau rawat bersama.  
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11) DPJP membuat rencana pelayanan, dimuat dalam berkas rekam 

medik. Rencana pelayanan lengkap adalah memuat segala aspek 

asuhan medis yang akan diberikan, termasuk pemeriksaan, 

konsultasi, rehabilitasi pasien, dan sebagainya. 

12) DPJP wajib  memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada 

oasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil pelayanan, 

pengobatan, atau prosedur untuk posien termasuk terjadinya 

kejadian yang diharafkan dan tidak diharafkan. 

13) DPJP wajib memberikan  pendidikan edukasi kepada pasien 

tentang kewajibannya. Terhadap rumah sakit, bila perlukan dibantu 

oleh staf dokter/perawat/ staf adminitrasi, hal-hal yang menjadi 

kewajiban pasien: memberi informasi yang benar, jelas dan jujur, 

mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan 

keluarganya, memahami dan menerima konsekuensi pelayanan, 

mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit, 

memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa. 

14) Dalam hal rawat bersama, cakupan pelayanan seorang DPJP adalah 

sesuai dengan bidang keahlian/ kompetensinya. 

15) Bila pasien dikelola lebih dari satu DPJP, maka ditentukan DPJP 

utama sebagai koordinator 

16) Didalam pelaksanaan pelayanannya seorang DPJP dibantu oleh 

dokter umum dan perawat. 
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17) Perawat bertugas membuat dan merencanakan asuhan keperawatn 

yang mengacu kepada asuhan dokter penanggung jawab pelayanan 

(DPJP) 

18) Perawat membantu kegiatan dokter dibidang perawatan dari mulai 

masuk sampai pulang, mulai dari memandikan pasien, mengambil 

darah untuk pemeriksaan laboratorium atas permintaan dokter, 

melakukan pemeriksaan tensi, nadi,suhu, memantau infus dan 

memberikan obat-obatan, mendengarkan segala keluhan pasien, 

membantu dokter dalam pemberian edukasi pasien tentang 

penyakitnya, memberi informasi kepada pasien dan keluarganya 

tentang keadaan pasien dan kebutuhan pasien selanjut, sampai 

pasien pulang atau meninggal semua dicatat pada catatan rekam 

medik yang sudah disiapkan oleh pihak rumah sakit khusus catatan 

keperawatan dan asuhan keperawatan. 

19) Pihak Adminitrasi mencatat, menginput ke SIMRS semua tindakan 

dokter dan perawat setiap harinya, merapihkan rekam medik, 

mengambilkan obat ke Apotik, mengantar darah ke laboratorium 

dan menyelesaikan adminitrasi pasien sampai pasien pulang atau 

meninggal 

Masing-masing mempunyai tujuan untuk keselamatan pasien 

(patient safety) dan tercapainya tertib adminitrasi, regulasi dan 

operasional. Pelaksanaan identifikasi pasien di RSUD Kota 
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Tangerang sudah berjalan dengan baik dan sudah membuktikan 

telak melaksanakan perlindungan pasien atas hak mutu. 

 

Komite-Komite: 

Komite Medik 

Komite medik didalam membantu pelayanan kesehatan untuk 

memperoleh hak atas mutu pasien di RSUD Kota Tangerang adalah: 

dengan melakukan kredensial tenaga medis untuk menyeleksi 

kompetensi dokter yang akan menjalankan prakter keprofesiaannya di 

RSUD Kota Tangerang secara lengkap sesuai standar profesi dan 

standar etika, dengan tujuan untuk peningkatan mutu pelayanan di 

RSUD Kota Tangerang. Dengan prosedur: 

1) Masuknya berkas lamaran dari bagian SDM ke bagian Komite 

Medik dan ke SMF terkait, lengkap di tanda tangani oleh kepala 

bagian SDM. 

2) Ketua Komite Medik mendisposisikan berkas lamaran ke sub omite 

Medik untuk menjadwalkan tes wawancara Kredensial terhada 

dokter. 

3) Kepala SDM menyiapkan bahan Rapat Penilaian Kredensial 

terhadap tenaga medis. 

4) Tahap pertama  ujian dan test MCU, kedua penilaian Kompetensi 

Profesi dan Etik Profesi dengan menggunakan formulir pnilaian 

tahap 2. 
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5) Pembuatan berita acara dari hasil Rapat Penilaian Kredensial dibuat 

oleh sekertaris Komite Medik, ditanda tangani peserta rapat. 

6) Penyususnan tersebut disampaikan kepada direktur. 

 

Komite Mutu  

Komite Mutu adalah komite yang bertugas meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di RSUD Kota Tangerang. 

untuk meningkatkan mutu rumah sakit dengan cara yang bertanggung 

jawab dari sisi strategik, etik dan sosial. 

Ruang lingkup pengelolaan Komite mutu adalah a. Pemilihan 

indikator mutu, sebagai Mangemen tata kelola mutu meliputi 

pengelolaan Kebijakan, Pedoman, SPO tentang pengelolaan layanan 

organisasi Komite Mutu rumah sakit, monitoring dan evaluasi 

penerapan tujuh langkah menuju keselamatan pasien di RSUD Kota 

Tangerang, memonitoring hasil evaluasi penilaian kinerja individu 

(profesi dan staf), Pelaporan ke Direksi dan yayasan tentang kegiatan 

Komite Mutu. 

 

Manjemen 

Manjemen bertugas membantu direktur didalam penyelenggaraan 

medik dan asuhan dan pelayanan keperawatan, mengatur dan 

mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan RSUD Kota Tangerang, juga penyelenggara pelayanan 
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Penunjang, Penyelenggaraan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan.  

Dalam penyelenggaraannya manajemen merencanakan, mengatur 

dan memfasilitasi keperluan di layanan kesehatan kegiatan-kegiatan apa 

yang sudah direncanakan agar layanan kesehatan baik rawat jalan, 

rawat inap, IGD, Intesif dan lain sebagainya bisa berjalan dengan baik, 

manjemen juga harus mampu menanggapi dan mencukupi setiap 

keluhan yang ada dilayanan, baik dari segi tenaga medis, tenaga 

keperawatan, tenaga adminitrasi dan tenaga lainnya serta keluhan 

pasien. Manajemen harus mampu menginformasikan ke seluruh 

layanan yang ada di RSUD Kota Tangerang  baik medis non medis dan 

organisasi tentang aturan-aturan yang ada di Rumah Sakit baik 

Kebijakan, Pedoman, SOP dan informasi lainnya, sehingga dilayanan 

seluruhnya mendapatkan informasi dengan baik dan dapat menjalankan 

pelayanan baik medis maupun non medis secara baik. Serta selalu 

mengevaluasi ulang tentang pelayanan kesehatan di lapangan apa sudah 

berjalan baik upaya yang dilakukannya. Manjemen juga harus 

memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan baik untuk tindakan medik/ non 

medik, kompetensi masing-masing SDM untuk menghasil pelayanan 

kesehatan yang prima bermutu dan paripurna. 
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Direktur 

Salah satu kewenangan Direktur RSUD Kota Tangerang adalah 

memberikan perlindungan hukum dan bantuan hukum kepada seluruh 

unsur yang ada di RSUD Kota Tangeran, mengusulkan, mengangkat 

dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, menetapkan hak-hak yang berkaitan dengan hak 

dan kewajiban , memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

 

c. Dalam pelaksanaannya dilapangan peneliti telah melakukan 

penelitian sebagai berikut:  

1) Hak informasi di RSUD Kota Tangerang sudah disampaikan dalam 

bentuk Banner, elekronik, leaflat. Belum disosialisasikan secara 

langsung kepada tenaga kesehatan ataupun pasien terutama tentang 

hak informasi kewajiban hak dan pasien serta informasi tata tertib 

Rumah Sakit. 

2) Hak mendapatkan perawatan (hak diobati, hak keutuhan tubuh, hak 

privacy pasien) sebaik-baiknya di RSUD Kota Tangerang sudah 

sesuai dengan Standar operasional Prosedur (SOP) yang ada di 

RSUD Kota Tangerang, tapi belum maksimal dikarenakan jumlah 

tenaga  kesehatan yang masih kurang, standar pekerjaan yang cukup 

banyak, penghargaan yang masih kurang dari pihak Manjemen, serta 

tidak adanya harapan peningkatan karier, dengan melihat seorang 
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tenaga perawat yang sebelumnya kepala ruangan, karena ada 

penyusutan pegawai maka kepala ruangan tersebut dipindahkan ke 

bagian lain untuk dijadikan perawat pelaksana dengan tidak adanya 

suatu  kesalahan yang membuat jabatan bisa diturunkan kapan saja. 

Sehingga mempengaruhi pelayanan kesehatan yang bermutu dan 

keselamatan pasien, hal ini bisa menyebabkan hak pasien atas 

pelayanan mutu di RSUD Kota  Tangerang sudah baik tapi belum 

optimal.  

3) Hak Informasi lainnya yang diberikan tenaga medis dan 

keperawatannya sudah tersampaikan tapi belum optimal terutama 

dalam informasi tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis; 

tujuan tindakan medis yang dilakukan; alternatif tindakan lain dan 

risikonya; risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 

prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, belum tersampaikan 

secara optimal, masih ada bagian-bagian yang belum tersampaikan, 

sehingga kadang-kadang ada pasien yang masih kurang puas dengan 

penjelasan informasi tersebut.  

4) Hak mendapatkan isi rekam medik pada saat pulang yang  berisi  

segala aspek asuhan medis yang sudah diberikan, termasuk 

pemeriksaan, konsultasi, rehabilitasi pasien, dan sebagainya. RSUD 

Kota Tangerang dalam pelayanan pemberian resume medis agak 

sedikit terkendala, karena masih adanya beberapa tenaga medis yang 

belum paham kegunaannya rekam medik bagi pasien, hal ini 
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dianggap menambah beban kerja DPJP, sehingga dokter DPJP di 

RSUD Kota Tangerang sebagian hanya cukup menuliskan Diagnosa 

dan terapi serta tanda tangan saja, hal-hal lainnya diserahkan kepada 

dokter umum untuk menyelesaikannya. Menurut analisa peneliti 

menilai bahwa DPJP di RSUD sudah melakukan pekerjaannya 

dengan baik, tapi belum optimal. Karena isi rekam medik merupakan 

hak pasien yang boleh dibawa oleh pasien dalam bentuk resume 

medik, bila diperlukan untuk kontrol ataupun melakukan 

pemeriksaan lainnya, sehingga dokter yang akan memeriksa 

selanjutnya paham akan riwayat penyakit pasiennya.  

 

3. Faktor Pendukung dan faktor penghambat Perlindungan Hak Pasien 

Untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang bermutu di RSUD 

Kota Tangerang. 

a. Faktor Yuridis 

Peraturan-peraturan memang sudah ada, tapi sosialisasi terhadap 

peraturan belum dilakukan, karyawan baik dokter maupun paramedis, 

banyak yang tidak paham bahwa ada aturan tentang kompetensi yang 

dibatasi, dalam bertugas harus disertai surat tugas, harus tertulis dan 

harus dilaksanakan. Kemudian juga pada saat pembedahan pasien harus 

diberikan informasi secara lengkap, setelah itu harus disertai tanda 

tangan pasien atau keluarga yang bertanggung jawab, masih ada aturan 

yang belum dipahami. 
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b. Faktor Teknis 

Ada beberapa tenaga kerja baik medis dan non medis yang kurang 

peduli terhadap prosedur-prosedur yang sudah dibuat, bila ada 

sosialisasi atau informasi tidak tersampaikan, jarang hadir, sehingga 

informasi tidak tersampaikan 

c. Faktor Sosial 

Masih ada beberapa tenaga kerja baik medis maupun para medis 

kurang peduli terhadap pentingnya SOP ( Standar Operasional 

Prosedur), kurangnya transparansi pemotongan gaji 

  

 

  


