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BAIQ AZIZAH KUMALASARI 
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ABSTRAK 

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan 

manusia untuk menciptakan keadaan yang tertib dan harmonis dalam kehidupan. 

Salah satu hal yang diatur hukum adalah tentang kesehatan. Sehingga negara 

berkewajiban memberikan akses kesehatan yang merata kepada seluruh warga 

negaranya melalui perangkat hukum yang berlaku. Hal berupa pemeliharaan dan 

pelayanan kesehatan umum terjadi dalam lembaga bernama Rumah Sakit sebagai 

organisasi terpadu dari bidang sosial dan medik yang berfungsi sebagai pusat pemberi 

pelayanan kesehatan. Sebagaimana diketahui bahwa penyakit kronis bersifat 

permanen. Penyakit ini merupakan kondisi yang akan menjadi bagian dari kehidupan 

seseorang karena penyakit ini terjadi secara menahun atau status riwayat penyakit 

yang telah berlangsung lama dan pengobatan yang dilakukan membutuhkan waktu 

yang panjang, ada yang berminggu-minggu berbulan-bulan, bahkan ada yang seumur 

hidup hingga meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit dalam penanganan pasien penyakit kronis  di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Praya, serta mengetahui apakah ada faktor-faktor penghambat dalam 

proses implementasi tersebut. Penelitian ini dilakukan secara normatif-empiris yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan dan wawancara langsung kepada 

narasumber terkait. Melalui hal ini diketahui bahwa RSUD Praya telah 

mengimplementasikan nilai-nilai dalam undang-undang tersebut, khususnya dalam 

hal kebebasan menuntut apabila pasien dirugikan, kebebasan memilih layanan, dan 

jaminan persamaan hak. Penanganan atas ketiga hal tersebut dipengaruhi oleh 

kegawatdaruratan penyakit pasien serta kelas perawatan yang diambilnya. Adapun 

penghambat implementasi yang ditemukan adalah kurangnya tenaga kesehatan, 

lingkungan kerja kurang kondusif, dan kurangnya sosialisasi dari tenaga kesehatan ke 

pasien. Adapun dari sisi pasien, penyebab terhambatnya implementasi Undang-

Undang tersebut adalah karena sikap pesimis dan ketidakpatuhannya terhadap arahan 

tenaga kesehatan.  

 

Kata kunci: pelayanan kesehatan, RSUD Prenyakit kronis 
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ABSTRACT 

Law is a set of rules that function to regulate human life to create orderly and 

harmonious conditions in life. One of the things regulated by law is health. So that 

the state is obliged to provide equitable health access to all its citizens through the 

applicable law. The matter in the form of maintenance and general health services 

occurs in an institution called the Hospital as an integrated organization from the 

social and medical fields that functions as a center for health care providers. As is 

known that chronic diseases are permanent. This disease is a condition that will be a 

part of a person's life because this disease occurs in a chronic or long history of 

disease and treatment takes a long time, there are weeks, months, some even forever. 

Based on this, this study aims to determine the implementation of Law Number 44 of 

2009 concerning Hospitals in handling patients with chronic diseases in Praya 

Regional General Hospital (RSUD), as well as knowing whether there are inhibiting 

factors in the implementation process. This research was conducted normatively-

empirically based on legislation and interviews directly with related sources. 

Through this it is known that Praya Hospital has implemented the valuesin the law, 

especially in terms of freedom of demand if the patient is harmed, the freedom to 

choose services, and the guarantee of equal rights. Handling of these three things is 

affected by the emergency of the patient's disease and the class of treatment he takes. 

The implementation impediments found were lack of health workers, unfavorable 

work environment, and lack of socialization from health personnel to patients. As for 

the patient's side, the cause of the obstruction of the implementation of the Law was 

due to pessimistic attitudes and non-compliance with the direction of health workers. 

 

Keywords: health services, Praya Public Hospital, chronic illness 



 
 

PENDAHULUAN 

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur 

kehidupan manusia untuk menciptakan keadaan yang tertib dan harmonis dalam 

kehidupan. Salah satu hal yang di atur oleh hukum adalah tentang kesehatan. 

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus di wujudkan melalui 

berbagai upaya kesehatan dalam rangka pengembangan kesehatan secara menyeluruh 

dan terpadu yang di dukung oleh suatu sistem kesehatan Nasional (SKN). 

Dokter,pasien dan rumah sakit adalah tiga subjek hukum yang terkait dalam 

bidang bidang pemeliharaan kesehatan. Ketiganya membentuk baik hubungan medik 

maupun hubungan hukum berupa pemeliharaan pada umumnya dan pelayanan 

kesehatan pada khususnya. 

Pemeliharaan dan pelayanan kesehatan umum terjadi dalam lembaga ber 

nama Rumah Sakit. Rumah Sakit menurut WHO (World Health Organization) di 

definisikan sebagai organisasi terpadu dari bidang sosial dan medik yang berfungsi 

sebagai pusat pemberi pelayanan kesehatan,baik pencegahan,penyembuhan,pusat 

latihan dan penelitian biologi maupun sosial. Dalam rumah sakit inilah dokter akan 

memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien Dalam undang-undang Kesehatan 

Nomor 36 tahun 2009 di jelaskan bahwa Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya 

yang di selenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit 

serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. 
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Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan tentang empat upaya pelayanan 

kesehatan, yakni Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif. 

Dalam upaya pelayanan kesehatan, salah satu jenis penyakit yang diberikan 

pengobatan intensif adalah terkait penyakit kronis. Penyakit kronis umumnya terjadi 

pada mereka yang telah cukup lama mengalaminya hingga berkembang secara 

perlahan selama bertahun-tahun. Akan tetapi usia tidak selalu menjadi faktor penentu 

dalam memperoleh penyakit kronis.  Kenyataannya sebagian besar penyakit kronis 

terjadi pada semua usia, walaupun kebanyakan diantaranya terjadi pada tahap 

kehidupan lanjut (Timmreck, 2004). 

 Adapun jenis-jenis penyakit kronis diantaranya: penyakit jantung, stroke, 

kanker, gangguan pernafasan kronis, diabetes, gangguan penglihatan, kebutaan, 

gangguan pendengaran, gangguan oral, serta penyakit infeksi seperti HIV/AIDS, 

tuberkolosis dan malaria (WHO, 2005). 

Penyakit kronis adalah penyakit yang terjadi secara menahun atau status 

riwayat penyakit yang telah berlangsung lama dan pengobatan yang dilakukan 

membutuhkan waktu yang panjang. Ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, 

bahkan ada yang seumur hidup hingga meninggal dunia. 

Melalui pemahaman atas jenis dan karakteristik penyakit kronis di atas, dapat 

diketahui bahwa pasien penyakit kronis adalah pasien yang memiliki hubungan 

interaksi yang sering dengan pelayanan rumah sakit dan dokter, dibanding pasien 

dengan jenis penyakit lainnya. Sehingga pasien dengan penyakit kronis akan lebih 

banyak merasakan pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit. Hal inilah yang 
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membuat penulis tertarik untuk menjadikan pasien penyakit kronis sebagai objek 

penelitian dalam menguji implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit yang dilakukan rumah sakit. 

Berdasarkan dari uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, dengan judul, “Implementasi 

Penanganan Pasien Penyakit Kronis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.” 

 

 



 
 

PEMBAHASAN 

 

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

di RSUD Praya 

Berbicara mengenai bentuk implementasi dalam penanganan pasien 

penyakit kronis di RSUD Praya, maka harus terlebih dahulu dilihat mengenai 

pengertian dari perlindungan pasien yakni segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan penanganan kepada pasien (pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan pasien 

pelayanan kesehatan). Hal ini diartikan bahwa upaya mengenai adanya kepastian 

hukum itu dengan cara memberikan penanganan kepada pasien. 

Sedangkan implementasi merupakan proses untuk memastikan 

terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi 

juga dimaksudkan untuk menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan 

memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Van Horn dan Van Meter 

mengartikan implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan oleh individu 

publik dan swasta/kelompok yang diarahkan pada prestasi tujuan yang ditetapkan 

dalam keputusan kebijakan sebelumnya (Van Horn dan Van Meter, dalam 

Subarsono 2006:100). 

Jadi implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang 

diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksana 
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dan tercapainya suatu kebijakan yang memberikan hasil yang bersifat praktis 

terhadap sesama. Sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan 

hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta. Sedangkan dalam 

kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. 

Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah 

dirancang/didesain untuk kemudian  dijalankan sepenuhnya.  

Implementasi berdasarkan Standar Operasional Prosedur di RSUD Praya 

yaitu: 

1) Dokter melakukan anamnesis terhadap pasien dan keluarganya. 

2) Anamnesis meliputi: identitas pasien, sosial ekonomi, keluhan utama, dan 

riwayat penyakit. 

3) Selanjutnya dokter melaksanakan pemeriksaan fisik, psikologis (depresi, 

ketakutan, agresif dan potensi menyakiti diri sendiri atau orang lain), status 

gizi, nyeri, resiko jatuh, dan pemeriksaan penunjang. 

4) Dokter menetapkan diagnosis, rencana pelaksanaan (pengobatan dan 

tindakan), meminta persetujuan tindakan bila diperlukan (informed concernt). 

5) Kerangka waktu untuk melakukan asesmen awal medis rawat jalan antara 15-

30 menit. Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang ataupun konsultasi 

spesialistik maka asesmen dapat dilakukan dalam waktu 2 jam. 

6) Pelayanan pasien rawat jalan sesuai waktu kedatangan dan diurutkan sesuai 

dengan kondisi  kegawatdaruratan pasien. 
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7) Setelah dokter menetapkan rencana penatalaksanaan terhadap pasien, dokter 

harus menjelaskan tentang indikasi dan efek samping yang mungkin timbul 

dari hasil pengobatan maupun tindakan. 

8) Dokter menetapkan apakah pasien membutuhkan konsultasi spesialistik, 

perawatan (rawat inap), perawatan ICU, dirujuk atau dapat dipulangkan.  

9) Dokter memberikan penjelasan/edukasi kepada pasien untuk kontrol 

berikutnya ataupun bila ada rencana perawatan. 

10) Semua hasil asesmen meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikologis, 

pemeriksaan penunjang/tambahan, konsultasi spesialistik, penatalaksanaan 

(pengobatan dan tindakan) didokumentasikan dalam rekam medis (form 

asesmen awal sesuai dengan disiplin klinis masing-masing) disertai waktu, 

tanggal pemeriksaan, nama dan tanda tangan para dokter pemeriksa dengan 

menggunakan ballpoint tinta hitam. 

Selanjutnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pasien, yaitu: 

1. Proses pelayanan medis dan keperawatan di RSUD Praya harus selalu 

berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien serta seragam tanpa 

membeda-bedakan status sosial pasien. 

2. Pasien dengan masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang sama berhak 

mendapat kualitas asuhan yang sama. 
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3. Akses untuk asuhan dan pengobatan yang memadai, yang diberikan oleh 

praktisi yang kompeten tidak tergantung atas hari-hari tertentu atau waktu 

tertentu. 

4. Setiap pasien harus dapat ditentukan diagnosisnya secara tepat berdasarkan 

standar yang dimiliki rumah sakit, bila dalam waktu tertentu belum dapat 

ditegakkan, harus dilakukan asesmen yang melibatkan berbagai disiplin ilmu 

terkait. 

5. Tingkat asuhan yang diberikan kepada pasien seperti pelayanan anestesi, 

pembedahan, nustrisi penanganan nyeri, dan lainnya harus sama di seluruh 

rumah sakit. 

6. Pasien dengan kebutuhan asuhan medis dan keperawatan yang sama 

menerima asuhan medis dan keperawatan yang sama di seluruh rumah sakit. 

7. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur 

operasional yang berlaku, etika pofesi, etiket, dan menghormati hak pasien di 

seluruh rumah sakit. 

8. Setiap klinik, ruangan dan instalasi di RSUD Praya mengaplikasikan 

pelayanan yang seragam sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemampuan. 

Keseragaman pelayanan diterjemahkan kedalam SOP dan pedoman 

pelayanan. 

9. Koordinasi pelayanan kesehatan diintegrasikan dalam berbagai kegiatan dan 

dibicarakan dalam laporan terpadu setiap hari sesuai dengan SOP laporan 

terpadu dan implementasi.      
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10. Pasien yang bermasalah dalam prosedur pelayanan, teknis medis, pelayanan 

farmasi, dan penyediaan sarana dan prasarana yang di pandang perlu akan di 

bicarakan dalam rapat khusus komite medik, dalam pembicaraan kasus sulit 

maupun dalam laporan kematian. 

11. Untuk menjamin keseragaman kualitas pelayanan di luar jam kerja maupun 

pada hari libur berlaku pedoman pelayanan medis di luar jam dinas. 

12. Pedoman pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di RSUD 

Praya harus menjamin proses pelayanan yang seragam di seluruh rumah sakit. 

Pembahasan Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit ini penulis bagi dalam 3 aspek yakni Kebebasan Menuntut Apabila 

Pasien Dirugikan, Kebebasan Memilih Layanan, dan Jaminan Persamaan Hak.  

B. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam Pemberian Pelayanan Penyakit 

Kronis di RSUD Praya 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, setidaknya penghambat pelayanan 

kesehatan yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2009 dapat disebabkan oleh Pemerintah, Rumah Sakit, Dokter, atau Pasien. 

a. Dari Aspek Pelaksanaan  

Pengertian pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai: (1) Perihal atau cara melayani; (2) Service. Sementara kesehatan 
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bermakna keadaan (hal) sehat. Dari pengertian-pengertian ini dapat diturunkan 

pengertian awal pelayanan kesehatan, yaitu “Perihal atau tata cara melayani hal 

hal atau yang berhubungan dengan keadaan sehat”. 

Baik di dalam UU No. 44 Tahun 2009, tidak ditemukan arti dari istilah 

pelayanan kesehatan. Kedua undang-undang tersebut langsung mencantumkan 

berbagai jenis pelayanan kesehatan, antara lain; pelayanan kesehatan promotif, 

preventif, kuratif, rehabilitatif, dan tradisional yang kesemuanya dikelompokkan 

dengan istilah lain yaitu “Pelayanan Kesehatan Paripurna”.. 

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 Bab VI tentang 

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah pada Poin (b) menjamin pembiayaan 

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu 

sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; (i) menyediakan sumber daya 

manusia yang dibutuhkan; dan (d) memberikan perlindungan kepada Rumah 

Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan 

bertanggung jawab. 

Hal tersebut itulah yang belum dirasakan optimal di RSUD Praya, di mana 

dukungan pemerintah dari segi anggaran masih kurang. Hal inilah yang membuat 

gaji dokter di RSUD Praya cenderung lebih kecil dibanding rumah sakit lainnya, 

termasuk gaji perawat yang hanya Rp. 250.000 per bulannya, dan pembangunan 
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gedung poli dan rawat jalan yang masih dalam proses karena anggaran 

pembangunan yang kurang.  

Sebagaimana dijelaskan dr. Muzakir, “Ini masih kita sesuaikan. Namun 

jumlah gaji yang sangat kecil yang didapatkan dalam satu bulannya itu tidak 

membuat tenaga medis mengeluh. Malah mereka sangat berterimakasih daripada 

mereka harus menjadi tenaga medis sukarela yang tidak mempunyai penghasilan 

setiap bulannya. Kami akan terus berjuang agar mereka diperhatikan 

pemerintah.”
1
 

b. Dari Aspek RSUD Praya 

Kondisi Rumah Sakit turut mengambil peran besar dalam proses 

pelayanan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit. Setidaknya penulis menemukan bahwa faktor penyebab 

terhambatnya implementasi tersebut adalah karena fasilitas yang kurang 

memadai. 

Fasilitas yang kurang memadai dari rumah sakit bisa berasal dari 

pengelola rumah sakit maupun pemerintah. Untuk kasus di RSUD Praya, 

kurangnya fasilitas salah satunya terjadi akibat minimnya kucuran anggaran dari 

pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan dr. Muzakir Langkir selaku Direktur 

RSUD Praya, “Anggaran yang kita butuhkan untuk membangun ruang poli dan 

ruang rawat jalan sebesar Rp. 48 miliar. Sementara anggaran yang tersedia tahun 

                                                           
1
 dr. Muzakir Langkir, 27 Desember 2017, RSUD Praya. pkl. 10.00 WITA. 
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ini baru sekitar Rp. 9 miliar saja. Jika ditambah dengan anggaran yang sudah 

digunakan pada tahun lalu sebesar Rp. 3,7 miliar, maka total anggaran yang ada 

sudah mencapai Rp. 13 miliar. Itu artinya, masih ada kekurangan anggaran 

sebesar Rp 35 miliar lagi. Untuk bisa menuntaskan pembangunan gedung baru 

untuk layanan poli dan rawat inap tersebut. 

Ia menjelaskan, gedung layanan baru direncananya dibangun lima lantai 

dan bisa menampung 14 unit layanan poli dan rawat jalan ditambah Sekretariat 

RSUD Praya. “Untuk pondasi awalnya sudah selesai dibangun tahun lalu. Dengan 

anggaran sebesar Rp 3,7 miliar,” terangnya. Tahun ini pembangunan gedung 

layanan baru akan dilanjutkan dengan anggaran sebesar Rp 9 miliar yang 

bersumber dari APBN sebesar Rp 3,1 miliar dan sisanya bersumber dari APBD 

Loteng. “Terhadap kekurangan anggaran tersebut, kita sudah sampaikan ke 

pemerintah pusat. Dan, kita berharap tahun depan ada tambahan anggaran yang 

lebih besar lain. Syukur-syukur bisa terpenuh sesuai kekurangan yang ada. 

Sehingga gedung layanan baru tersebut bisa segera rampung,”  ujar dr Muzakir. 

Selain itu, faktor manajemen rumah sakit yang kurang profesional dalam 

pelayanan kepada pasien, yang berdampak pada efektivitas waktu yang kurang 

dalam urusan administratif, sehingga pasien harus menunggu/mengantri lama 

sebelum mendapat pelayanan.  
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Beberapa Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum tercapai di 

RSUD Praya adalah sebagai berikut: 

No. Indikator SPM Keterangan Penyebab 

1 Pemberi pelayanan 

gawat darurat yang 

bersertifikat yang 

berlaku 

BLS/PPGD/GELS/ALS 

Belum 

Tercapai 

- Belum ada program pelatihan 

secara berkala 

BLS/PPGD/GELS/ALS  

2 Kematian pasien < 24 

jam 

Belum 

Tercapai 

- Ruang perawatan rawat inap 

(kelas III) belum tercukupi / masih 

kurang 

- SDM belum memadai  (kurang 

tanggap/respon) 

3 Kepuasan pasien  Belum 

tercapai 

- Mutu pelayanan yang kurang baik 

-> Pelatihan SDM  

- SDM (jumlah tenaga dokter 

kurang) terutama di Poliklinik 

Dalam  

- Sarana pelayanan (ruang 

poliklinik rawat jalan belum 

memenuhi standar)  

4 Kejadian infeksi pasca 

operasi 

Belum 

tercapai 

- Penerapan SPO yang kurang 

optimal  

- SDM perlu pelatihan  

- Peralatan alat sterilisasi perlu 

ditingkatkan  

5 Kepuasan pelanggan Belum - Penerapan SPO yang kurang 
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rawat inap  tercapai optimal  

- SDM perlu pelatihan 

- Sarana dan prasarana kurang 

memadai  

6 Penegakan kegiatan TB 

melalui pemeriksaan 

mikroskopis TB  

Belum 

tercapai 

- peralatan pengambilan 

dahak/spesimen sputum belum ada 

(alat kurang) 

7 Kejadian kematian ibu 

karena persalinan  

Belum 

tercapai 

- Stok darah belum tersedia 100% -

>peran BDRS perlu pelatihan  

- SDM bidan perlu peningkatan 

pelatihan  

- Penerapan SPO yang kurang 

optimal    

8 Pemberi pelayanan 

intestif 

Belum 

Tercapai 

- SDM (tenaga dokter) perlu 

peningkatan pelatihan secara 

berkala  

- SDM (tenaga perawat) perlu 

peningkatan pelatihan secara 

berkala  

9 Kepuasan pelanggan Belum 

Tercapai 

- Penerapan SOP yang kurang 

optimal 

- Mutu pelayanan kurang baik -> 

pelatihan SDM 

10 Tidak adanya kesalahan 

dalam pemberian diet 

Belum 

Tercapai 

- Kemampuan SDM perlu di 

tingkatkan -> pelatihan SDM 

11 Karyawan yang 

mendapat pelatihan 

minimal 20 jam pertahun 

Belum 

Tercapai 

- Program pelatihan belum 

terencana dengan baik 

- Ketersediaan dana untuk pelatihan 
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masih kurang  

12 Tersedianya anggota tim 

PPI yang terlatih 

Belum 

Tercapai 

- Peningkatan SDM -> perlu 

pelatihan secara bertahap 

13 Kegiatan pencatatan dan 

pelaporan infeksi 

nosokomial di Rumah 

Sakit 

Belum 

Tercapai 

- Kerjasama dengan Unit Rekam 

Medik perlu ditingkatkan 

- Peran perawat, tim PPI Unit 

Rekam Medik perlu di tingkatkan  

 

c. Dari Aspek Dokter/Tenaga Kesehatan 

Implementasi UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dapat 

terhambat akibat dipengaruhi oleh hal-hal terkait dokter/tenaga kesehatan seperti 

kurangnya tenaga kesehatan, upah tenaga kesehatan yang minim, lingkungan 

kerja kurang kondusif, dan sosialisasi informasi dari tenaga kesehatan ke pasien 

yang kurang. 

 

1) Kurangnya Tenaga Kesehatan 

Fasilitas dokter/tenaga kesehatan kurang memadai, hal ini dapat dilihat 

dari keterangan perawat yang menyebutkan bahwa fasilitas tenaga kesehatan 

terutama dokter masih kurang sehingga pasien tidak dapat memilih tenaga 

kesehatan yang diinginkannya sebagai haknya, hal ini menjadi faktor yang 

menghambat implementasi hukum dalam UU pelayanan kesehatan karena hak 

pasien untuk dapat memilih tenaga kesehatan yang diinginkannya menjadi tidak 

terpenuhi. 
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2) Lingkungan Kerja Kurang Kondusif 

Lingkungan kerja yang kurang baik akan berakibat adanya sikap yang 

kurang baik terhadap pasien, dengan sikap yang kurang baik dari dokter/tenaga 

kesehatan akan menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum 

terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan karena pasien akan merasa 

diberikan perlakuan yang tidak sama atau diksriminatif, hal ini dapat dibuktikan 

dengan adanya keterangan pasien yang mengeluh karena tidak mendapatkan 

pelayanan yang baik karena keluhannya terhadap pelayanan kesehatan di rumah 

sakit kepada tenaga kesehatan tidak ditanggapi dengan baik, hal ini juga dapat 

diakibatkan dari lingkungan kerja yang kurang baik seperti dari keterangan 

perawat yang menyebutkan bahwa sikap tenaga kesehatan yang kurang baik 

terhadap pasien bisa diakibatkan karena lingkungan kerja yang kurang baik. 

3) Sosialisasi Informasi dari Tenaga Kesehatan ke Pasien yang Kurang 

Salah satu yang paling penting dan untuk melihat sejauh mana adanya 

perlindungan hukum di rumah sakit adalah terpenuhinya hak-hak pasien yang 

salah satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi. Hak atas informasi ini 

terproses secara evaluasi, sejalan dengan perkembangan dari hak asasi manusia. 

Inti dari hak atas informasi ini adalah hak pasien untuk mendapatkan informasi 

dari dokter, tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatannya, dalam hal 
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terjadi hubungan dokter dan pasien adalah tindakan yang baik bila dokter 

menginformasikan. 

 

4) Sosialisasi Informasi dari Tenaga Kesehatan ke Pasien yang Kurang 

Salah satu yang paling penting dan untuk melihat sejauh mana adanya 

perlindungan hukum di rumah sakit adalah terpenuhinya hak-hak pasien yang 

salah satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi. Hak atas informasi ini 

terproses secara evaluasi, sejalan dengan perkembangan dari hak asasi manusia. 

Inti dari hak atas informasi ini adalah hak pasien untuk mendapatkan informasi 

dari dokter, tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatannya, dalam hal 

terjadi hubungan dokter dan pasien adalah tindakan yang baik bila dokter 

menginformasikan kepada pasien tentang kesehatannya.  

Sebagai hasil dari wawancara kepada dokter, perawat, dan pejabat 

rumah sakit hampir semuanya menyebutkan bahwa mereka telah memberikan 

informasi yang di butuhkan oleh pasien, salah satunya ketika peneliti 

mewawancarai seorang dokter yang menyebutkan bahwa, “Kami memberikan 

informasi mengenai penyakit yang di derita oleh pasien. Saya rasa pasien dapat 

mengerti mengenai apa yang saya jelaskan karena memakai bahasa yang 

dimengerti oleh pasien. Informasi mengenai tata tertib atau peraturan yang ada 
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di rumah sakit  biasanya diberi tahu kepada pasien atau pasien dapat 

membacanya di setiap lorong-lorong rumah sakit.”
2
  

Peneliti juga tidak hanya menanyakan hal tersebut kepada dokter atau 

tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit, namun juga kepada pasien atau 

keluarga pasien mengenai informasi tersebut, apakah memang tenaga kesehatan 

yang memberikan pelayanan kesehatan telah memberikan informasi yang di 

perlukan oleh pasien,  dan dari hasil wawancara kepada pasien tersebut memang 

semuanya menyatakan bahwa pasien telah mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan, seperti wawancara yang dilakukan kepada salah satu keluarga 

pasien yang menyebutkan bahwa: “Saya membacanya dari tulisan atau banner 

yang bertuliskan tata tertib rumah sakit, begitu pula dengan hak dan kewajiban 

pasien.”
3
 

 kepada pasien tentang kesehatannya. Maka dari itu sudah jelas bahwa 

informasi yang diberikan haruslah benar, jelas, dan jujur, dalam hal ini 

informasi diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit 

harus dapat dimengerti dan dari hasil wawancara kepada direktur Rumah Sakit, 

dikatakan bahwa: “Mengenai informasi tata tertib, hal tersebut sudah tercantum 

secara jelas di setiap sudut Rumah Sakit yaitu dengan adanya papan informasi 

bagi siapa saja yang datang kerumah sakit dan dapat dibaca oleh pengunjung 

                                                           
2
 dr. Muzakir Langkir, 27 Desember 2017, RSUD Praya. pkl. 10.00 WITA. 

3
 Ibnu Majid, 20 desember 2017,RSUD Praya,pkl. 10.00 WITA. 
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rumah sakit. Biasanya, misalnya mengenai ketentuan anak masih di bawah 

umur tidak boleh masuk keruangan pasien, dilarang merokok di area pasien, dan 

lainnya.”
4
 

Dari wawancara yang dilakukan kepada pejabat rumah sakit tersebut 

maka penulis mengkonfirmasi kebenarannya kepada pasien sebagai orang yang 

diberikan pelayanan kesehatan, dan dari hasil wawancara kepada pasien, hampir 

semua pasien mengerti apa yang dijelaskan oleh dokter karena dokternya 

menggunakan bahasa yang dimengerti sehingga pasien dapat memahami apa 

yang dijelaskan. 

Berkaitan dengan informasi pasien juga di haruskan untuk mengetahui 

tata tertib yang ada di rumah sakit sebagaimana yang tercantum di dalam 

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu pasien 

berhak: “Memperoleh Informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang 

berlaku di rumah sakit. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan 

peraturan yang berlaku dirumah sakit.  

Secara Keseluruhan pelayanan kesehatan pasien yang berkaitan dengan 

hak pasien untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam 

pelayanan kesehatan sudah baik dan dapat dilaksanakan secara sepenuhnya. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan dari dokter sebagai informan kunci 

                                                           
4
 dr. Muzakir Langkir, 27 Desember 2017, RSUD Praya. pkl. 10.00 WITA. 
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serta tenaga kesehatan yang lain yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik 

serta pasien yang menyatakan bahwa dokter/ tenaga kesehatan pada saat 

memberikan pelayanan kesehatan telah memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh pasien. 

 

 

d. .Dari Aspek Pasien 

1) Sikap Pesimis Pasien 

Dengan adanya sikap pesimis dari pasien, hal ini menunjukkan adanya 

pelayanan kesehatan yang tidak dapat memuaskan pasien untuk memberikan 

kepercayaan sepenuhnya kepada dokter/tenaga kesehatan serta pihak rumah 

sakit. Hal ini dapat dibuktikan dari keterangan pasien yang tidak tahu lagi 

kemana mengadukan keluhannya dan seakan tidak percaya lagi terhadap 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit, hal ini menjadi 

faktor yang menghambat adanya implementasi UU Nomor 44 Tahun 2009 

terhadap pasien dalam Rumah Sakit. 

2) Ketidakpatuhan Pasien 

Kepatuhan pasien sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan terapi, 

terutama pada terapi penyakit tidak menular. Seperti diabetes, hipertensi, asma, 

kanker, gangguan mental, penyakit infeksi HIV/AIDS, dan tuberkulosis. Dari 
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laporan tersebut, dapat diketahui bahwa diagnosa yang tepat, pemilihan, serta 

pemberian obat yang benar dari tenaga kesehatan, ternyata belum cukup untuk 

menjamin keberhasilan suatu terapi jika tidak diikuti dengan kepatuhan pasien 

dalam mengkonsumsi obat. Secara umum, hal-hal yang perlu dipahami dalam 

meningkatkan kepatuhan adalah bahwa: 

1. Pasien memerlukan dukungan, bukan disalahkan. 

2. Konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap terapi jangka panjang adalah 

tidak tercapainya tujuan terapi dan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. 

3. Peningkatan kepatuhan pasien dapat meningkatkan keamanan penggunaan 

obat. 

4. Kepatuhan merupakan faktor penentu yang cukup penting dalam mencapai 

efektivitas suatu sistem kesehatan. 

5. Memperbaiki kepatuhan dapat menjadi intervensi terbaik dalam 

penanganan secara efektif suatu penyakit kronis (jangka panjang). 

6. Sistem kesehatan harus terus berkembang agar selalu dapat menghadapi 

berbagai tantangan baru, serta 

7. diperlukan pendekatan secara multidisiplin dalam menyelesaikan masalah 

ketidakpatuhan. 

Meskipun merupakan hak pasien untuk menolak layanan kesehatan yang 

hendak diberikan kepadanya. Tentu hal ini juga akan berdampak kepada 

proses penyembuhan yang dilakukan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 
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44 tahun 2009 mengenai hak pasien pada Pasal 32 poin (k), “memberikan 

persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga 

kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya”. 

Banyak faktor berhubungan dengan kepatuhan terhadap terapi penyakit 

kronik (jangka panjang) yang dijalani pasien, yaitu: 

1. Faktor pasien 

Umur, jenis kelamin, dan suku atau ras berhubungan dengan 

kepatuhan pasien di beberapa tempat. Pengetahuan mengenai penyakit 

tuberkulosis dan keyakinan terhadap efikasi obatnya akan mempengaruhi 

keputusan pasien untuk menyelesaikan terapinya atau tidak.  

2. Kompleksitas regimen 

Banyaknya obat yang harus diminum, toksisitas, serta efek samping 

obat dapat menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian terapi pasien. 

3. Dukungan dari petugas pelayanan kesehatan 

Empati dari petugas pelayanan kesehatan memberikan kepuasan yang 

signifikan pada pasien. Untuk itu, petugas harus memberikan waktu yang 

cukup untuk memberikan pelayanan kepada setiap pasien. 

Sistem yang terpadu dari pelayanan kesehatan harus dapat memberikan sistem 

pelayanan yang mendukung kemauan pasien untuk mematuhi terapinya. Dalam 
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sistem tersebut, harus tersedia petugas kesehatan yang berkompeten melibatkan 

berbagai multidisiplin ilmu, dengan waktu  pelayanan yang fleksibel.  

 

 

 

 

 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

terhadap penanganan pasien penyakit kronis di RSUD Praya telah dilakukan, 

khususnya dalam hal Kebebasan Menuntut Apabila Pasien Dirugikan, 

Kebebasan Memilih Layanan, dan Jaminan Persamaan Hak. Penanganan atas 

ketiga hal tersebut dipengaruhi oleh kegawatdaruratan penyakit pasien serta 

kelas perawatan yang diambilnya. 

2. Faktor-faktor penghambat dokter dalam mengimplementasikan Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dipengaruhi oleh faktor 

pemerintah, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pasien. Terkait tenaga 

kesehatan, terdapat 4 hal, yakni kurangnya tenaga kesehatan, minimnya upah 
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tenaga kesehatan, lingkungan kerja yang kurang kondusif, dan kurangnya 

sosialisasi informasi dari tenaga kesehatan ke pasien. Adapun dari sisi pasien, 

penyebab terhambatnya implementasi UU tersebut adalah karena sikap 

pesimis dan ketidakpatuhannya terhadap arahan tenaga kesehatan. 

B. Saran 

1. Kepada Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, pelayanan yang 

prima sangat ditentukan oleh kualitas tenaga kesehatan, salah satunya dokter. 

Semoga kekurangan tenaga spesialis yang saat ini dialami RSUD Praya dapat 

segera dibenahi. 

2. Kepada Pemerintah, RSUD Praya sebagai salah satu aset pemerintah di sektor 

kesehatan hendaknya didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) yang memadai sehingga keterbatasan sarana dan prasarana yang 

dialami RSUD Praya saat ini dapat segera dipenuhi.  

3. Kepada Segenap Civitas Akademika, penelitian ini belum sepenuhnya 

sempurna. Masih banyak hal mengenai RSUD Praya yang perlu dikaji dari 

aspek hukumnya. Dengan demikian semoga penelitian ini dapat menjadi salah 

satu bagian pembahasan implementasi hukum tersebut. 
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