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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keadaan Pembangunan Nasional sekarang merupakan rangkaian upaya 

pembangunan berkesinambungan yang terdiri dari seluruh kehidupan 

masyrakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas di dalam 

mewujudkan tujuan Nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Pemerintah Indonesia melindungi 

segenap bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamanian abadi dan keadilan sosial1.  

Era dunia saat ini telah mencapai sebuah perubahan yang sangat besar 

hingga sampai membawa perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya, 

sehingga segala aktifitas dan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dapat 

diperoleh dengan sangat mudah tanpa harus melakukan banyak hal yang 

sangat merepotkan,  terlebih lagi kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat 

dirasakan oleh setiap manusia baik secara individu ataupun secara kelompok.  

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang dan 
jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggug 
jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun 
kemitraan dengan swasta dan masyarakat berdasarkan jenis dan 
intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar2. 

 

                                                            
1 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Amandemen. 
 
2 Akh. Muwafik Saleh,  2010, Publik Service Communication (Praktik Komunikasi dalam 

Pelayanan Publik), UMM Pers, Malang, hal.23. 
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Maka ini menjadi sebuah kewajiban yang penting bagi pemerintah 

dalam memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat seraca menyeluruh 

tanpa ada batasan-batasan. Pada dasarnya kegiatan pelayanan publik dapat 

dirasakan dalam kehidupan sehari-hari pada bidang administrasi, kesehatan, 

keamanan, pendidikan, perumahan, air bersih, transportasi, bank, dan segala 

macam kegiatan yang lain. Pada posisi pelayanan kita hanya dapat 

mempercepat pekerjaan pelayanan, mempermudah biaya pelayanan, dan 

memperbaiki mutu pelayanan, tetapi bukan berarti dalam rangka 

meningkatkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. 

Pada ketentuan umum pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang tentang 
Pelayanan Publik (UU. No.25 Tahun 2009) dikemukakan definisi 
Pelayanan Publik sebagai berikut : “Pelayanan Publik adalah kegiatan 
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik”3. Dengan 
adanya sebuah pengertian tersebut maka Pelayanan Publik menjadi 
titik strategis dalam memulai sebuah pengembangan menuju 
pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia4. 

 
Dalam kehidupan, sikap melayani yang dimiliki oleh manusia 

merupakan wujud dari kepedulian dan kesediaan untuk memberikan sesuatu 

yang terbaik dari potensi dirinya kepada setiap individu ataupun kelompok, 

selain itu sikap melayani merupakan kepedulian terhadap siapa saja yang 

sedang membutuhkan dan memperlakukan seseorang dalam posisi terhormat 

merupakan tuntutan utama dalam segala aktifitas pelayanan yang kemudian 

                                                            
3  Lihat Pasal 21 huruf C Undang-Undang Pelayanan RI No.25 Tahun 2009 tentang 

Publik 
 
4 Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana Negara yang diwakili oleh 

pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non pemerintah. Dalam ranah ini 
terjadi pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya. 
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disebut dengan saat-saat yang menentukan dimana orang yang membutuhkan 

(para pelanggan baik internal maupun eksternal) diperlakukan secara 

terhormat sehingga terjalin hubungan yang sanagat harmonis dan memuaskan 

antara pemberi layanan (organisasi) dan penerima layanan (konsumen). 

Adanya sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah 

tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap 

anggotanya dalam koridor kebersamaan. Dalam angan setiap anggota 

masyarakat, negara yang dibentuk oleh mereka ini akan melaksanakan 

fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggota berkaitan dengan konstelasi 

hidup berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya, dengan demikian 

pemikiran masyarakat bahwa negara akan menjamin dan memberikan segala 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas dalam segala hal, 

misalnya dalam segi kesehatan masyarakat di Rumah Sakit. 

Rumah Sakit merupakan sebuah institusi perawatan kesehatan yang 

profesional dikelola dengan baik untuk memberikan pelayanan medis terhadap 

setiap masyarakat yang sakit, dan disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli 

kesehatan lainnya. Menurut Milton Roemer dan Friedman dalam buku Doctors in 

Hospital (1971) yang dikutip oleh Tjandra Yoga Aditama menyatakan bahwa 

pelayanan farmasi di rawat inat dan rawat jalan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari pelayanan Rumah Sakit. Jhon R. Griffith dalam buku The Well 

Meneged Community Hospital (1987) menggolongkan pelayanan farmasi di 

Rumah Sakit sebagai salah satu pelayanan penunjang medic terapeutik, bersama-

sama dengan kegiatan lain, seperti ruang operasi, unit gawat darurat (UGD), 
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Rehabilitasi medik dan lain-lain5. Didalam pelayanannya  rumah sakit selalu 

mengutamakan kepentingan dari pasien yakni melaksanakan pelayanan medis, 

pelayanan penunjang medis, melaksanakan pelayanan medis tambahan, 

pelayanan penunjang medis tambahan, melaksanakan pelayanan kedokteran 

kehakiman, melaksanakan pelayanan medis khusus, melaksanakan pelayanan 

rujukan kesehatan, melaksanakan pelayanan kedokteran gigi, melaksanakan 

pelayanan kedokteran sosial, melaksanakan pelayanan penyuluhan kesehatan, 

melaksanakan pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan rawat tinggal 

(observasi), melaksanakan pelayanan rawat inap, melaksanakan pelayanan 

administratif, melaksanakan pendidikan para medis, membantu  pendidikan 

tenaga medis umum, membantu pendidikan tenaga medis spesialis, membantu 

penelitian dan pengembangan kesehatan, membantu kegiatan penyelidikan 

epidemiologi. 

Di Indonesia Infrastruktur Kesehatan digolongkan menjadi 4 macam, 

yaitu golongan A (merupakan tingkat nasional yang memiliki 1000-1500 tempat 

tidur dan hanya ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang), Golongan 

B (merupakan tingkat provinsi yang memiliki 400-1000 tempat tidur yang 

merupakan rumah sakit rujukan terbesar tingkat provinsi), Golongan C, dan 

Golongan D, bergantung pada ukuran dan tenaga kesehatan yang tersedia. Pada 

Golangan C dan Golongan D merupakan tingkat kabupaten yang juga berperan 

sebagai unit rujukan  bagi puskesmas ketika dibutuhkan layanan khusus, seperti 

bedah, obsetetri ginekologi, pediatric, dan penyakit dalam, dengan kapasitas 
                                                            

5 Tjandra Yoga Aditama, 2007, “Managemen  Administrasi Rumah Sakit”, edisi kedua, 
Universitas Indonesia Pers, Jakarta. Hal. 101-102 
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sebesar 50-400 tempat tidur.6 Infrastruktur kesehatan yang ada hingga saat ini 

sangat berperan  dan sebagai sarana utama dalam memberikan pelayanan 

kesehatan bagi setiap individu. 

Jumlah masyarakat miskin hingga bulan Maret 2011 sebesar 30,02 juta 

jiwa7, terlebih lagi dengan buruknya tingkat kesehatan yang jauh dari kategori 

standart masyarakat sehat, tentunya ada alasan lain yang membuat banyak 

masyarakat berfikiran untuk lebih mengutamakan kebutuhan pokok individu atau 

kelompok (keluarga) dibandingkan dengan kesehatan, dan ini menjadi sebuah 

problematika yang sangat memperihatinkan bagi keadaan masyarakat miskin di 

Indonesia, dan menjadi sebuah pekerjaan yang tak mudah bagi pemerintah dalam 

mengatasi masalah kesehatan yang di alami oleh keluarga miskin. Respon 

Pemerintah merupakan bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat yang 

membutuhkan bantuan dalam hal kesehatan, dengan demikian tindakan yang 

dilakukan pemerintah sudah seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Pemerintah 

bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan 

mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh 

masyarakat. 

Standar layanan kesehatan juga sebagai alat organisasi yang 

mempunyai peran penting dalam memberikan mutu layanan kesehatan yang 

baik terutama mencakup kepada semua pihak-pihak yang terkait seperti pasien 
                                                            

6 Al-Assaf, (ed.) 2009, Mutu Pelayanan Kesehatan Perspektif Internasional, Kedokteran 
EGC, Jakarta. 

7 http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan‐01jul11.pdf 
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yang menerima layanan kesehatan, penyedia layanan kesehatan, dan 

penunjang layanan kesehatan.8  Menjadi sebuah kewajiban yang harus 

dijalankan oleh Rumah Sakit apa bila ingin mendapatkan surat izin, yaitu 

harus mempunyai SOP (Standard Operating Procedure) yang terdiri dari 13 

jenis diantaranya, adalah untuk pelayanan medis, penunjang medis, 

keperawatan, sumber daya manusia, keuangan dan adminitrasi, pelayanan 

umum, pemasaran, manajemen infus, QUMR (Quality Menegement 

Representatif), kebersihan dan keselamatan kerja, perinasia/kamar bayi, dan 

penyebaran bahan-bahan berbahaya dari rumah sakit.9  

Manajemen yang baik merupakan langkah bijak untuk mempersiapkan 

sesuatu kegiatan di masa berikutnya yang juga menjadi salah satu peran 

penting dalam pengelolaan Rumah Sakit, serta berfungsi untuk menyelesaikan 

segala pekerjaan melalui semua pihak, serta  tahapan-tahapan yang harus 

dilalui terdiri dari Planning (perncanaan), Organizing (pengorganisasian), 

Actuating {menggerakkan), dan Controlling (pengawasan atau 

pengendalian).10 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) merupakan sebuah 

alternatif yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin yang benar-

benar membutuhkan bantuan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan medis 

                                                            
8  Imbalo. S. Pohan, MPH, MHA, Dr,. 2006, Jaminan Mutu Layanan Kesehatan, Buku 

Kedokteran EGC, hal. 28. 

9Internet http://www.purnamawati.wordpress.com/2009/06/17/ada-13-sop-dalam-
pelayanan-rumah-sakit/  Tanggal 1 Maret 2011. 

10 Dr. Suparto Adikoesoemo, 2002, Manajemen Rumah Sakit, Pustaka Sinar Harapan, 
Jakarta. hal.28 
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di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMA), Rumah Sakit Umum, dan 

beberapa rumah sakit pemerintah lainnya, dengan adanya Jaminan Kesehatan 

Masyarakat dimaksudkan agar penderita mendapatkan pelayanan medis yang 

semestinya dan dengan biaya yang ringan atau gratis. Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (JAMKESMAS) merupakan hak yang dimiliki setiap masyarakat 

miskin (tidak mampu) dan untuk mendapatkannya tentunya harus sesuai 

dengan kriteria yaitu rumah tidak permanen (terbuat dari bambu atau papan), 

penghasilan di bawah Rp 500.000/bulan atau tidak berpenghasilan tetap, tidak 

ada penerangan berupa listrik, tidak ada air dari PDAM, lantai dari tanah liat, 

tidak memiliki harta benda berharga di atas Rp 500.000. 

Seringkali yang terjadi di Rumah Sakit masyarakat yang menggunakan 

JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) mendapatkan pelayanan yang 

masih minimum, seperti dalam hal sistem administrasi serta pelayanan medis dan 

obat yang diberikan kepada pasien, selain itu masih terdapat pasien yang ditangani 

oleh mahasiswa-mahasiswi yang praktek di Rumah Sakit, seharusnya dalam 

pelaksanaan dilakukan oleh petugas yang telah ahli dalam bidangnya. Dalam 

Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 23 ayat 1, dijelaskan 

bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, 

ayat 3, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib 

memiliki izin dari pemerintah. Pada tahun 2007 progam JEMKESMAS merupakan 

salah satu progam yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya, serta Rumah 
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Sakit, akan memberikan pelayanan kepada 76,4 juta jiwa penduduk miskin, dimana 

anggaran yang dialokasikan untuk progam tersebut sebesar 4,6 triliun rupiah11. 

Sejatinya Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik belum secara maksimal untuk diterapkan terlebih dari segi pelayanan 

kesehatan masyarakat yang perlu untuk diperhatikan. Dari beberapa kasus 

yang pernah terjadi, sebesar 10,2 % pasien di antaranya pernah ditolak di 

Rumah Sakit, namun upaya pemerintah memberikan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskin dianggap hanya isapan jempol belaka, terlebih lagi terdapat 

pasien yang sudah dalam kondisi sekarat sering dipersulit yang disebabkan 

masalah administrasi terlebih bagi masyarakat pengguna kartu Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).12 

Keadaan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang 

bahwa pasien yang datang terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran di 

bagian administrasi dimaksudkan agar pasien mendapatkan pelayanan 

kesehatan serta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ketahap selanjutnya. 

Problematika yang terjadi adalah kurangnya tindakan yang pasti dan utama 

dari Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan seperti tindakan medis yang 

seharusnya dilakukan terlebih dahulu dari pada tindakan administrasinya 

sehingga jika terjadi sesuatu pada penderita dapat terlebih dahulu diatasi 

secara baik. Adanya sistem, mekanisme dan prosedur yang dimiliki oleh 

                                                            
11 Internet http://www.eramuslim.ubik.net/berita/nasional/menkes-keluhkan-progam-

askeskin.htm  tanggal 20-Februari-2011.  

12 Internet  http://www.bataviase.co.id/node/609068 Tanggal 3 April 2011. 
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rumah sakit harus dapat dijalankan dengan maksimal agar segala 

kemungkinan buruk hal yang akan terjadi dapat ditangani dengan lancar sesuai 

dengan alur yang benar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun  

Skripsi dengan judul : PELAKSANAAN SISTEM, MEKANISME, DAN 

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT 

MENURUT PASAL 21 HURUF C UNDANG-UNDANG RI NO.25 

TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. (Studi Di Rumah 

Sakit Umum Saiful Anwan Malang). 

 
B. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan hukum ini Penulis dapat merumuskan pokok 

permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 21 huruf C Undang-Undang RI  No. 25 

tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang? 

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Rumah Sakit dalam 

melaksanakan pasal 21 huruf C Undang-Undang RI No.25 tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik? 

3. Apa upaya yang dilakukan pihak Rumah Sakit dalam menyelesaikan 

masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem, mekanisme, dan 

prosedur di Rumah Sakit sebagaimana dalam pasal 21 huruf C Undang-

Undang RI No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit Saiful Anwar Malang yang telah ada pada pasal 21 Huruf C Undang-

Undang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pihak Rumah Sakit 

Umum Saiful Anwar dalam pasal 21 huruf C Undang-Undang RI No.25 

tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Rumah Sakit dalam 

menyelesaikan permasalahan masalah yang berhubungan dengan 

pelaksanaan sistem, mekanisme, dan prosedur di Rumah Sakit 

sebagaimana dalam pasal 21 huruf C Undang-Undang RI No.25 tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat secara Teoris 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan 

pikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum 

Administrasi pada khususnya yakni perihal pelayanan publik di rumah 

sakit. 

2. Manfaat secara Praktis. 

a. Bagi Penulis 

Bahwa penulisan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan meraih 

gelas kesarjanaan (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas 
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Muhammadiyah Malang dan dapat dijadikan sebagai penambah ilmu 

atau memperluas wawasan tentang publik service dalam hal Pelayanan 

Kesehatan di Rumah Sakit. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan bagi masyarakat tentang Pelayanan Publik dalam hal 

pelayanan kesehatan pasien. 

c. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana bagi kalangan 

pemerintah terutama berkaitan dengan pelayanan publik dalam hal 

pelayanan kesehatan terhadap pasien di Rumah Sakit Umum. 

 
E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada pelayanan kesehatan pada pasien rawat 

inap. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa pasien rawat inap mempunyai 

pengalaman lebih banyak untuk dapat memberikan penilaian tentang 

bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. 

  
F. Metode Penelitian 

Sebagai dasar penyusunan skripsi ini agar dapat terinci seperti 

diharapkan maka penulis mengadakan penelitian untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan. Metode yang digunakan bertujuan untuk memperoleh bahan 

yang obyektif, sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggung jawabkan 

sebagai penulis yang bersifat ilmiah. Untuk mendapatkan data dari obyek 
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penelitian penulis menggunakan metode yang dapat diterangkan secara 

singkat sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode 

pendekatan Yuridis Sosiologis karena dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap keadaan yang terjadi di Rumah Sakit khususnya Rumah 

Sakit Umum Saiful Anwar Malang, kemudian dibenturkan dengan 

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Pasal 21 Huruf C tentang Pelayanan 

Publik. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih dan menentukan lokasi penelitian 

yang  merupakan bersifatnya ilmiah, dalam hal ini penulis memilih lokasi 

penelitian di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, karena Rumah Sakit 

Umum Saiful Anwar Berada di Kota Malang yang beralamatkan di Jl. 

Jaksa Agung Suprapto No.2 Malang Tlp. (0341) 362101, dan Rumah Sakit 

Umum Saiful Anwar masuk pada Golongan A yaitu Rumah Sakit Umum 

milik pemerintah yang mempunyai jumlah kapasitas pasien yang besar dan 

sebagai rujukan bagi masyarakat yang menggunakan Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (JAMKESMAS). 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung saat 

pertama kalinya dan diperoleh melalui wawancara dan observasi. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum yang diperoleh dari peraturan Undang-Undangan, 

makalah, artikel dan beberapa sumber lain yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti 

c. Data tersier. 

Data tersier merupakan data yang dapat membantu untuk memberikan 

penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

seperti Peraturan Pemerintah, Kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, 

dan lain-lain. 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini untuk memperoleh bahan dan data penulisan 

skripsi, peneliti mencari serta mengumpulkan data dari wawancara atau 

interview, observasi, literatur, perundang-undangan, dan dokumentasi, 

serta beberapa catatan lain yang terkait dengan dengan obyek penulisan 

untuk mendapatkan landasan teoritis. 

a. Wawancara atau Interview 

Yaitu dengan melakukan tanya jawab antara pihak-pihak yang 

tentunya berkompeten dalam bidangnya yaitu kepala Humas Rumah 

Sakit Umum Saiful Anwar Malang, untuk menjawab permasalahan 

yang sedang ada, dan tanya jawab dengan masyarakat yang pernah 

dirawat di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang antara lain Bpk 

Riyadi, Bapak Djono, dan Ibu Siah. Teknik pengambilan sample 
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responden adalah secara purposive random atau pengambilan sampel 

dengan criteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, dimana kriteria 

tersebut adalah merupakan pasien rawat inap dan minimal sudah 

dirawat selama 3 hari pada saat pengambilan data. Hal ini dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa mereka lebih dapat mengetahui kondisi 

pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit dibandingkan dengan 

pasien yang hanya dirawat jalan atau menjalankan rawat inap kurang 

dari tiga hari. Sedangkan untuk wawancara dengan pihak petugas 

rumah sakit dilakukan pada bidang-bidang yang ada kaitannya dengan 

masalah penelitian. 

b. Observasi 

Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang didapat dari pengamatan 

langsung terhadap keadaan yang ada, yang kemudian diolah untuk 

ditarik sebuah kesimpulan. 

c. Studi Literatur 

Yaitu dengan melakukan pengakajian terhadap beberapa aturan 

Perundang-Undangan yang berlaku dan yang sebelumnya telah ada 

dalam penelitian, serta beberapa buku mengenai jurnal hukum, ilmu 

hukum, dan beberapa referensi lain yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. 

d. Dokumentasi 

Yaitu diperoleh dengan mencatat dan menyalin data-data yang 

diperlukan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan 
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sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit. 

5. Analisa Data 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka penulis 

menganalisa dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara 

untuk menganalisa dengan menggunakan fakta-fakta yang ada berkenaan 

dengan masalah yang diteliti sebagaimana adanya, serta menganalisa 

berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang ada 

dengan masalah yang aktual. 

 
G. Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan ini terbagi menjadi 4 bab yang disusun secara 

sistematis dan berurutan, dengan tujuan agar mempermudah pembaca dalam 

memahami isi tulisan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN; 

Di dalamnya mencakup mengenai uraian latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup penelitian, metode penelitian yang akan digunakan dalam 

melakukan penelitian, tehnik pengumpulan data, analisa data, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA; 

Pada bab ini penulis menguraikan pendekatan secara teoritik 

mengenai kerangka dasar dan pembahasan yang diangkat beserta 
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dasar hukum serta pendapat para ahli atau sarjana mengenai 

pelaksanaan pasal 21 huruf C Undang-Undang RI No.25 tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik di dalam Rumah Sakit. Diuraikan pula 

lebih luas mengenai welfare state, pelayanan penduduk, dan Rumah 

Sakit. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN; 

Pada bab ini merupakan analisa dari penelitian yang diperoleh yaitu 

peneliti akan memaparkan data hasil penelitian di lapangan baik dari 

hasil wawancara atau interview observasi maupun dokumentasi yang 

merupakan jawaban dari permasalahan yang pertama adalah 

pelaksanaan Pasal 21 Huruf C Undang-Undang RI No.25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik di Rumah Sakit, yang kedua kendala-

kendala yang dihadapi pihak Rumah Sakit dalam melaksanakan 

pasal 21 Undang-Undang RI No.25 tahun 2009. Ketiga, upaya yang 

dilakukan pihak Rumah Sakit dalam menyelesaikan masalah 

pelaksanaan sistem, mekanisme, dan prosedur di Rumah Sakit. 

BAB IV : PENUTUP 

Bagian ini merupakan bab penutup yang memberikan beberapa 

kesimpulan dari pembahasan permasalahan, serta saran-saran dari 

pemabhasan tugas akhir ini yang sekiranya dapat berguna bagi 

pembaca.  

 


