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Lampiran 1 
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Lampiran 2 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER/RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai narasumber/responden 

menyatakan bersedia dengan sukarela menjadi narasumber/responden pada 

penelitian yang dilakukan oleh: 

Nama :  Tintin Supriatin 

Nim :  16.C2.0011 

Judul Penelitian : Perlindungan Hak Pasien untuk Memperoleh 

Pelayanan Kesehatan yang Bermutu terkait 

Perundang-Undangan (Studi kasus di RSUD 

Kota Tangerang) 

 Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif dan data 

mengenai diri saya, dan data saya akan dijaga kerahasiaan oleh peneliti dan 

hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Demikian surat pernyataan ini 

saya buat dengn sejujurnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

Tangerang,     September 2018 

 

Narasumber/Responden 

 

 

 

 

 

(                                   ) 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER I 

1. Identitas  Narasumber  :  Direktur RSUD Kota Tangerang 

2. Nama :  dr. F 

3. Jabatan :  Direktur  

4. Alamat                        :  Perumahan Modern land  Jl. Kelapa Indah -

Tangerang, Tangerang Kota  

Naskah Pengantar Wawancara: 

Saya memahami bahwa Rumah Sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan 

kesehatan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat baik perorangan ataupun keluarga. Pada hakekatnya Rumah Sakit 

memiliki fungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 

bagi masyarakat.  Fungsi yang dimaksud memiliki implikasi berupa Perlindungan 

Hak Pasien untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Bermutu di Rumah 

Sakit. Pelaksanaannya dalam bentuk kewajiban Rumah Sakit atas pelayanannya 

kepada pasien. Sebagai direktur Rumah Sakit tentu sangat berperan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit terkait kewajiban Rumah Sakit untuk 

menyediakan sarana pelayanan bagi masyarakat dan melaksanakan perlindungan 

hak pasien dalam memperileh pelayanan kesehatan yang bermutu. Oleh karena 

saya tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaturan regulasi kebijakan dan  

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pasien untuk memperoleh 

Pelayanan Kesehatan yang Bermutu  terkait Perundang-Undangan. Bagaimana 

pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap hak pasien untuk memperoleh 



153 

 

Pelayanan kesehatan yang Bermutu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Tangerang. Saya berharap Bapak dapat meluangkan waktu untuk memberikan 

informasi masalah ini. 

1) Bagaimana pendapat Pak Direktur tentang Perlindungan hak pasien untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu di RSUD Kota Tangerang ini? 

2) Bagaimana penegakan aturan dan kebijakannya terkait perlindungan hak pasien 

di RSUD Kota Tangerang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

bermutu, untuk mengurangi komplain pasien di lapangan ? 

3) Apa yang perlu dilakukan oleh Rumah Sakit terkait dengan perlindungan hak 

pasien, misalkan apakah perlu peninjauan kembali tentang hospital by laws ? 

4) Dalam pelaksanaannya, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan oleh rumah sakit 

baik dari segi tenaga medis, tenaga paramedis dan penunjang lainnya ?  

5) Apa yang menjadi mimpinya rumah sakit, dalam pelaksanaan perlindungan hak 

pasien agar tenaga kerjanya bekerja secara profesional ? upaya apa yang sudah 

dilakukan baik sarana dan prasarana yang dibutuhkan ? apakah SOP nya sudah 

ada terkait komplain pasien ? 

6) Bagaimana pengawasan dari pelaksanaan regulasi tadi (SOP dan kebijakan 

lainnya) terkait perlindungan hak pasien di lapangan ? dan bagaimana dengan 

optimalisasi fungsi Komite Medik ? 

7) Adakah bagian khusus yang mengelola tentang Regulasi di RSUD ini yang 

paham tentang regulasi kesehatan ( membuat: HBL, Struktur Organisasi, 

membuat SOP, kebijakan-kebijakan, membuat evaluasi seluruh regulasi yang 

ada di RSUD ini) 
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Lampiran 4 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER II 

 

1. Identitas  Narasumber  : Kepala bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan 

1. Nama  :  dr. D 

2. Jabatan  : Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan 

3. Alamat                        : Perumahan Modern land, Jl. Kelapa Indah –Tangerang, 

Kota Tangerang.   

 

Naskah Pengantar Wawancara: 

 

Saya memahami bahwa Rumah Sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan 

kesehatan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat. Pada hakekatnya Rumah Sakit memiliki fungsi sebagai tempat 

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan bagi masyarakat.  Fungsi yang 

dimaksud memiliki implikasi berupa tanggung jawab Rumah Sakit. 

Pelaksanaannya dalam bentuk kewajiban Rumah Sakit atas pelayanannya kepada 

pasien. Sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan  di Rumah 

Sakit Umum Kota Tangerang tentu sangat berperan dalam membantu membuat 

kebijakan terkait kewajiban Rumah Sakit  untuk melaksanakan perlindungan  hak 

pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Oleh karena saya 

tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hak pasien dalam 

menerima layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, 

dalam menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat berdasarkan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 

44 tentang Rumah Sakit. Saya berharap dokter dapat meluangkan waktu untuk 

memberikan informasi masalah ini. 
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1. Selain UU nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 44 Tahun 

2009 tentang praktek kedokteran, UU nomor 39 Tahun 2014 tentang tenaga 

kesehatan, ada juga HBL. Tentu RS ini sudah memilki HBL. 

Bagaimana penegakkan aturan perlindungan hak pasien untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan yang bermutu terkait Undang-Undang ? 

Jawab :  

(Sambil tertawa bersahabat beliau menjawab):Merasa deg-degan karena 

mendadak tidak ingat Hak pasien, Undang-Undang ingat tapi sudah lupa, 

HBL(Hospital by laws) sedang dalam revisi, menuju Rumah Sakit Syariah. 

Sudah terakreditasi paripurna, aturan sudah ada SOP, SPM dan kebijakan 

lain. Untuk Penegakan aturan di RS,  

- Dimulai saat pasien datang: di pendaftaran secara legalitas:harus 

mengisi formulir yg berisi sosialisasi hak dan kewajiban pasien oleh 

petugas adminitrasi, paham hak pasien ada 18 point,pasien harus TTD 

dan petugas menjelaskan 

-  Hak dan kewajiban pasien juga disosialisasikan dengan banner ditempat 

umum yang bisa terlihat sehingga pasien /keluarga pasien dapat terlihat.  

- Sosialisasi juga untuk petugas kesehatan tentang hak dan kewajiban 

pasien supaya  mereka juga bisa menghargai hak pasien, dituangkan di 

Pokja HPK ada panduannya 

- Sambil berbisik-bisik, belaiau mengatakan bahwa yang lebih paham 

tentang hal ini adalah kepala instalasi masing-masing. 
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2. Sementara di lapangan masih adanya komplain terkait perlindungan hak 

pasien, bagaimana menurut dokter ? 

(Kemudian beliau menjawab dengan lugas) 

- Jadi menurut saya yang namanya Rumah Sakit untuk menjadi  Zero 

komplain itu sangat sulit,karena pelayanan dilaksanakn setiap hari itu 

ratusan pasien, komplain itu artinya  tidak kepuasan, ketidak kepuasan itu 

berarti kesenjangan, harapan pasien setiap orang berbeda harapan untuk 

mendapat kan pelayanan berkualitas,aman nyaman, secara komunikasi 

dia menyampaikan dan dapat menerima dengan baik, fakto2 macam: 

terkait pelayan sendiri baik dokter, atau sarana prasarana yang ada 

misalnya komplain kamar mandi bau paling sering, biasanya komplain 

tentang perawat dokter tidak ramah, kurang tanggap, komunikasi tidak 

baik, kurang menjelaskan dan tidak bisa menjelaskan dan tidak  

berempati. Dan komplain terhadap dokter , dokter sama tidak bisa 

berkomunikasi dengan baik, kemudian bisa terjadi mungkin perawat 

sebenarnya apakah sudah tahu hak pasien atau belum, karena belum 

dievaluasi lagi. Untuk hak pasien sudah disosialisasi ke perawat 

diterangkan hak pasien ada 18 point dan implementasinya tapi baru 

sekali. Juga dengan dokter juga belum tentu paham hak pasien itu paham, 

bila hak pasien tidak terpenuhi bagaimana? 

3. Apakah perlindungan tersebut sudah terakomodir didalam HBL, menyangkut 

masih adanya komplain di lapangan ? 

- Belum ada 
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4. Menurut dokter Apakah Medis dan paramedis sudah paham dengan Hak dan 

kewajiban pasien, pernahkah dilakukan sosialisasi ?  

- Pada intinya HBL itu belum dipahami karena  itu belum disosialisasikan 

ke staff medis dan ke perawat baik medical Staff by laws dan nurse staff by 

laws. 

5. Siapa yang membuat Mediacal Staff by lawas ? 

- Pihak Managemen kalo gak salah 

6. Apakah komite medis dilibatkan saat membuat ? 

- Tidak hanya managemen. 

7. Siapa yang membuat Nurse Medical by laws ? 

- Komite Keperawatan 

- Misalnya Medical staff by laws antara Rumah sakit dan mitra kerja.di 

dalam HBL belum ada aturan antara Rumah Sakit dan Pasien.  

- Aturan dan pelayanan saja yang baru ada,jam buka jam berapa 

- didalam HBL baru ada Dokter, perawat dewas,kalo gak salah.. antara 

pasien dan RS belum ada. Tolong kasih contoh yang benar bagaimana ? 

- HBL RSUD dengan RS .swasta pasti berbeda, karena RSUD punya acuan 

dari PERWAL yg bersifat mengikat banget  dan kaku, jadi kita disebutkan 

bila harus kompromian / kemitraan dengan  dokter spesialis harus 

dimasukan sepertinya sangat sulit. Begitulah susah..( mulai kesel) 

- Yang masalah masih banyak komplain di RS ini, tergantung perawat dan 

dokter. Perawat juga kita lihat Sistem standar perawat dg pasien. Semakin 

banyak beban kerja, karena pada umumnya  mereka kerjanya pakai 
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komunikasi baik dengan bahasa verbal maupun non verbal, ratio pasien 

ke perawat masih jauh ke standar, dari penghargaan intensif gaji di rsud 

ini sudah baik.  

8. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan baik yang dilakukan oleh pihak 

manajemen, layanan medis dan penunjang , sehingga terjadinya keterkaitan 

dalam penegakkan perlindungan hak pasien tersebut ? 

- Dalam prakteknya, pelayanan pasien dari depan sudah dilakukan 

assesment disitu sudah mulai dihargai hak pasien, ada assesmen awal dari 

masuk IGD hak pasien mendapatkan pelayanan sesuai latar belakang, 

budaya, agama, spiritual , keyakinannanya. Kemudian  di Rawat inap 

akan di assesemnt lagi sama dengan point-point yang sama lagi 

- Sampai menuju ke penghargaan pasien dalam hal masalah ingin dihargai 

masalah keyakinan, ingin  dihormati, tidak boleh ditransfusi, tidak boleh 

pulang hari sabtu, termasuk menghindari makanan tertentu, menolak 

dirawat oleh seseorang, hanya boleh di jenguk oleh orang tertentu.semua 

terekam dalam asesment pasien 

- Dalam kondisi terburukpun dalam akhir kehidupan/terminal pasien harus 

mendapatkan kenyamanan, harus meninggal dalam kondisi yang baik 

dihargai harkat martabatnya,bisa minta bimbingan kerohanian, dihormati 

jenazahnya, bebeas dari rasa nyeri, di IPJ ditatalaksana sesuai agama 

dan kepercayaannya 
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9. Adakah konsekuensinya bila ada yang melakukan pelanggaran terhadap hal 

tersebut ? 

- Dilakukan teguran dengan lisan, kemudian disusul dengan teguran tertulis 

1, ke 2 dan ke 3, sampai surat peringatan kemudian dilakukan pemecatan. 

10. Adakah penghargaan kepada mereka yang melaksanakan pekerjaannya 

dengan baik, kreatif dan inovatif dalam pelayanan kesehatan ? 

- Tahun kemaren dilakukan karyawan terbaik, terinovasi, tervaganza 

- Pemberian insentif berupa hadiah,  

- Untuk dokter belum ada, hanya diberikan tanggung jawab seperti 

memegang Pokja atau tanggung jawab lainnya. Itu sudah termasuk 

sebuah penghargaan. 

11. Adakah faktor-faktor penyulit dan faktor pendukung di lapangan dalam 

pelaksanaan perlindungan hak pasien ?  

- Informasi tata tertib: hanya sekedar suruh di ttd tapi dijelaskan oleh 

petugas pendaftaran 

- Standar profesi belum bisa dikendalikan 100 persen 

- Karena pada umumnya petugas di RSUD  ini belum paham mengenai hak 

pasien 

12. Untuk Hak Pasien yang nomor 18 

Harapan RS tidak menyertakan foto, karena mempengaruhi hak orang lain 

juga. Bila mengeluh yang wajar –wajar saja. Yang penting kita harus 

bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada masalah tersebut. 
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Lampiran 5 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER III 

1. Identitas  Narasumber : Komite Medik 

2. Nama : dr.  

3. Jabatan :  

4. Alamat                        : 

Naskah Pengantar Wawancara: 

Saya memahami bahwa Rumah Sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan 

kesehatan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat baik perorangan ataupun keluarga. Pada hakekatnya Rumah Sakit 

memiliki fungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 

bagi masyarakat.  Fungsi yang dimaksud memiliki implikasi berupa Perlindungan 

Hak Pasien untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Bermutu di Rumah 

Sakit. Pelaksanaannya dalam bentuk kewajiban Rumah Sakit atas pelayanannya 

kepada pasien. Sebagai Komite Medik tentu sangat berperan dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi Rumah Sakit terkait kewajiban Rumah Sakit untuk menyediakan 

sarana pelayanan bagi masyarakat dan melaksanakan perlindungan hak pasien 

dalam memperileh pelayanan kesehatan yang bermutu. Oleh karena saya tertarik 

untuk mengetahui bagaimana pengaturan regulasi kebijakan dan  pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap hak pasien untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan 

yang Bermutu  terkait Perundang-Undangan. Bagaimana pelaksanaan 

Perlindungan hukum terhadap hak pasien untuk memperoleh Pelayanan kesehatan 
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yang Bermutu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. Saya berharap 

Bapak dapat meluangkan waktu untuk memberikan informasi masalah ini. 

1) Apakah dokter sudah tahu dengan Medical Staff By Laws ? siapa yang 

membuatnya ? apakah didalamnya sudah mengakomodir mengenai hak Pasien? 

2) Bagaimana pendapat Dokter tentang Perlindungan hak pasien untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu di RSUD Kota Tangerang ini  

apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ? 

3) Bagaimana penegakan aturan dan kebijakannya terkait perlindungan hak pasien 

di RSUD Kota Tangerang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

bermutu, untuk mengurangi komplain pasien di lapangan ? 

4) Apa yang perlu dilakukan oleh Rumah Sakit terkait dengan perlindungan hak 

pasien, misalkan apakah perlu peninjauan kembali tentang hospital by laws 

atau medikal staff by laws ? 

5) Bagaimana Dalam pelaksanaannya, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan oleh 

rumah sakit baik dari segi tenaga medis, tenaga paramedis dan penunjang 

lainnya dalam rangka perlindungan hak pasien ?  

6) Apa yang menjadi mimpinya rumah sakit,bagi komite medik dalam 

pelaksanaan perlindungan hak pasien agar tenaga kerjanya bekerja secara 

profesional ? upaya apa yang sudah dilakukan baik sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan ? apakah SOP nya sudah ada terkait komplain pasien ? 

7) Bagaimana pengawasan dari pelaksanaan regulasi tadi (SOP dan kebijakan 

lainnya) terkait perlindungan hak pasien di lapangan ? dan bagaimana dengan 

optimalisasi fungsi Komite Medik ? 
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8) Adakah bagian khusus yang mengelola tentang Regulasi di RSUD ini yang 

paham tentang regulasi kesehatan ( membuat: HBL, Struktur Organisasi, 

membuat SOP, kebijakan-kebijakan, membuat evaluasi seluruh regulasi yang 

ada di RSUD ini). 
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Lampiran 6 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER IV 

 

1. Identitas  Narasumber : Komite Medik 

2. Nama  : dr. 

3. Jabatan  :  

4. Alamat  :    

 

Naskah Pengantar Wawancara: 

Saya memahami bahwa Rumah Sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan 

kesehatan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat. Pada hakekatnya Rumah Sakit memiliki fungsi sebagai tempat 

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan bagi masyarakat.  Fungsi yang 

dimaksud memiliki implikasi berupa tanggung jawab Rumah Sakit dan Tenaga 

Medis. Pelaksanaannya dalam bentuk kewajiban tenaga medis atas pelayanannya 

kepada pasien. Sebagai Komite Medik  di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang 

tentu sangat berperan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, terkait kewajiban 

dokter/dokter gigi untuk melaksanakan perlindunga hak pasien untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan yang bermutu. Oleh karena saya tertarik untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum tentang Hak pasien dalam 

menerima layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, 

dalam menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat berdasarkan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 

29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran. Saya berharap dokter dapat 

meluangkan waktu untuk memberikan informasi masalah ini. 

 

1. Apakah sudah mendengar juga tentang hospital by laws dan medical by laws ? 
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2. Apakah Medical by laws ini dibuat oleh komite medik secara utuh ? 

3. Apakah semua peraturan hak dan kewajiban seorang dokter selain di Undang-

Undang, sudah terakomodasi didalam Medical by laws ? mohon 

penjelasannya ? 

4. Bagimana penegakkan aturan terhadap tenaga medis, agar tidak terjadi 

komplain dilapangan? 

5. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan ? 

6. Faktor penyebab komplain dari segi medis dok ? 

7. Apakah setiap dokter yang berpraktek di RSUD Kota Tangerang semua 

memilki SIP ? 

8. Apa konsekuensinya bila tenaga medis melakukan pelanggaran/ kelalaian  

terhadap kewajibannya ? 

9. Adakah penghargaan yang diberikan RSUD ini kepada tenaga medis yang 

aktif, kreatif dan memberikan pelayanan yang terbaik ? 
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Lampiran 7 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER V 

 

1. Identitas  Narasumber   : Dokter Pelaksana 

1. Nama  : dr. R 

2. Jabatan  :  

3. Alamat  :    

 

Naskah Pengantar Wawancara: 

 

Saya memahami bahwa Rumah Sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan 

kesehatan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat. Pada hakekatnya Rumah Sakit memiliki fungsi sebagai tempat 

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan bagi masyarakat.  Fungsi yang 

dimaksud memiliki implikasi berupa tanggung jawab Rumah Sakit dan Tenaga 

Medis. Pelaksanaannya dalam bentuk kewajiban tenaga medis atas pelayanannya 

kepada pasien. Sebagai dokter pelaksana  di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang 

tentu sangat berperan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, terkait hak dan 

keawajiban tentang tenaga paramedis untuk melaksanakan perlindungan hukum 

terhadap hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Oleh 

karena saya tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perlindungan 

Hukum tentang Hak pasien dalam menerima layanan kesehatan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Tangerang, dalam menyediakan sarana dan pelayanan bagi 

masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran. Saya berharap dapat meluangkan waktu untuk memberikan informasi 

masalah ini. 
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1. Apakah dokter pernah mendengar tentang hak dan kewajiban pasien ? 

Jawab 

2. Bagaimana pelaksanaan di lapangan, apakah seutuhnya hak dan 

keawajiban sebagai seorang  dokter semua sudah dilaksanakan ? kira-kira 

apa saja dok ? 

3. Bagaimana pelaksanaan dalam perawatan, setiap tindakan dokter, apakah 

ada SOP nya ? 

4. Kira-kira apa faktor pendukungnya agar hak dan kewajiban tersebut dapat 

dilaksanakan ? 

5. Adakah faktor penyulit dalam pelaksanaannya ? 

6. Adakah komplain yang masih terjadi di lapangan baik dari keluarga atau 

pasien? Apakah kira-kira faktor penyebabnya ?  

7. SDM di rsud ini sudah cukup ? apa kendalanya ? 

8. Apakah faktor penunjang dalam layanan medis sudah saling mendukung ? 

ada keluhan lain yang dirasakan dilapangan ? 

9. Bagaimana sebagai seorang dokter memperlakukan pasien anda supaya 

nyaman , aman dan merasa di lindungi ? 

10. Bagimana sebagai seorang dokter, anda merasa sudah memberikan yang 

terbaik untuk melaksanakan pelayanan pasien ? 

11. Apakah anda diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri 

terutama dalam pengembangan karier ? 
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Lampiran 8  

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER VI 

 

1. Identitas  Narasumber  : Perawat Pelaksana 

2. Nama   : Zr.  

3. Jabatan   :  

4. Alamat   :    

 

Naskah Pengantar Wawancara: 

 

Saya memahami bahwa Rumah Sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan 

kesehatan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat. Pada hakekatnya Rumah Sakit memiliki fungsi sebagai tempat 

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan bagi masyarakat.  Fungsi yang 

dimaksud memiliki implikasi berupa tanggung jawab Rumah Sakit dan Tenaga 

Medis. Pelaksanaannya dalam bentuk kewajiban tenaga medis atas pelayanannya 

kepada pasien. Sebagai perawat pelaksana  di Rumah Sakit Umum Kota 

Tangerang tentu sangat berperan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, terkait 

hak dan keawajiban tentang tenaga paramedis untuk melaksanakan perlindungan 

hukum terhadap hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

bermutu. Oleh karena saya tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

Perlindungan Hukum tentang Hak pasien dalam menerima layanan kesehatan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, dalam menyediakan sarana dan 

pelayanan bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit. Saya berharap dapat meluangkan waktu untuk memberikan informasi 

masalah ini. 
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1. Apakah ibu/bapak pernah mendengar tentang Hak dan kewajiban Pasien, 

ada berapa ? 

2. Bagaimana pelaksanaan di lapangan, apakah seutuhnya hak dan 

keawajiban sebagai seorang perawat semua dilaksanakan ?  

3. Kira-kira apa faktor pendukungnya agar hak dan kewajiban tersebut dapat 

dilaksanakan ?  

4. Adakah faktor penyulit dalam pelaksanaannya ? 

5. Adakah komplain yang masih terjadi di lapangan baik dari keluarga atau 

pasien? Apakah kira-kira faktor penyebabnya ?  

6. SDM di rsud ini sudah cukup ? apa kendalanya ? 

7. Bila anda melakukan kesalahan misalnya berlaku tidak informatif adakah 

teguran dari atasan anda ? dalam bentuk apa ? 

8. Bila anda terlambat masuk kerja, ada sanksi dari pihak RS ? 

9. Adakah bentuk reword yang pernah diterima oleh tenaga kesehatan ? 

10. Apakah faktor penunjang dalam layanan medis saling mendukung ? ada 

keluhan lain ? 

11. Bagaimana sebagai seorang perawat memperlakukan pasien supaya 

nyaman , aman dan merasa di lindungi ? 

12. Bagimana sebagai seorang perawat, anda merasa sudah memberikan yang 

terbaik untuk melaksanakan pelayanan pasien ? 
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Lampiran 9 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN VII 

 

1. Identitas  Responden     : Pasien 

2. Nama   :  

3. Jabatan   :  

4. Alamat   :    

 

Naskah Pengantar Wawancara: 

 

Saya memahami bahwa pasien merupakan mitra penting bagi rumah Sakit yang 

mememungkinkan Rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan 

kesehatan.Pada hakekatnya Rumah sakit memiliki fungsi sebagai tempat 

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan bagi pasien.Fungsi yang 

dimaksud memiliki implikasi berupa tanggung jawab Rumah Sakit.Pelaksanaanya 

dalam bentuk kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan perlindungan hak 

pasien untuk menperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu terkait perundang-

undangan. Sebagai pasien yang pernah berobat atau dirawat di RSUD Kota 

Tangerang, tentunya pernah menerima layanan kesehatan yang diberikan oleh 

rumah sakit baik oleh dokter pelaksanan maupun tenaga paramedis. Oleh karena 

itu saya tertarik untuk mengetahui bagaimana  pelaksanaan perlindungan hak 

pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu terkait perundang-

undangan. Saya berharap Bapak/ibu dapat meluangkan waktu untuk memberikan 

informasi masalah ini. 

1. Bagaimana layanan di RSUD Kota Tangerang dari masuk IGD sampai 

pelayanan rawat inap prosedurnya mudah dipahami ? adakah keluhan yang 

ibu/bapak rasakan ? 
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2. Bagaimana menurut ibu/bapak kualitas pelayanan di rumah sakit ini, apakah 

ibu/ bapak merasa terbantu dari mulai pendaftaran sampai ibu dirawat  ? 

3. Bagaimana  sebelum masuk ruang perarawatan, apakah dibagian pendaftaran 

ibu/bapak sebelumnya sudah diberikan informasi tentang tata tertib dan 

peraturan yang beraku di RSUD ini ? prosedurnya mudah dipahami ? 

4. Adakah  informasi yang disampaikan dari pihak adminitrasi tentang hak dan 

kewajiban ibu/ bapak sebelum dirawat ? 

5. Bagaimana ibu/bapak dirawat di ruangan  ini merasa aman, nyaman serta 

merasa dilindungi berada di ruangan ini, adakah keluhan lain ? 

6. Bagaimana kualitas hasil pemeriksaan  dan diagnosa dokternya  apakah 

memuaskan ?  

7. Bagaimana menurut ibu/bapak, selama di rawat di RSUD ini, adakah merasa 

diperlakukan tidak adil/ atau merasa ada perlakuan diskriminasi baik dari 

dokter, perawat atau lainnya ? 

8. Bagaimana dengan kondisi keadaan penyakit ibu/bapak saat ini, pernahkah 

ibu/bapak mencoba mencari informasi lain ke dokter lain yang memilki SIP 

untuk menanyakan perihal keadaan penyakit ibu/bapak ? 

9. waktu antriannya lama atau tidak ? 

10. Bagaimana kualitas resep dan obatnya, apakah cepat membaik ? 

11. Menurut anda apakah petugas di dalam pelayanan ini memiliki kemampuan 

dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya ? 

12. Apakah mereka sopan dalam melayani anda baik petugas adminitrasi, 

paramedis dan dokternya ? 
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13. Apakah di RSUD Kota Tangerang tersedia kotak pengaduan ? 

14. Adakah saran untuk perbaikan rumah sakit, khususnya rawat inap ? 

Wawancara dr. Rani 

1. Bagaimana sistem pelayanan di RS terkait perlindung hak pasien ? 

 

Jawab: 

Pelay di RSUD pada umunya belum memenuhi UU yang ada, rata dokter 

belum semuanya belum bertanggung jawab terhadap pasien yang ditangani 
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