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Ketidaksesuaian pelayanan kesehatan dengan standar medis yang diberikan pihak rumah sakit 

masih sering ditemukan, antara lain terjadinya kelalaian petugas kesehatan dalam memberikan 

pelayanan sehingga berakibat buruk bagi pasien, dengan mengangakat dua permasalahan yaitu 

bagaimana pelaksanaan pelayanan gizi bagi pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Pare 

Kediri dan bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien rawat inap yang mendapat 

pelayanan gizi tidak sesuai dengan standar yang berlaku di Rumah Sakit Umum Pare Kediri.  

Penelitian memakai pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk 

menemukan teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di 

masyarakat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum yang dikaji 

dalam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan kepada masyarakat. Adapun data 

diperoleh dari dokumentasi dan melakukan wawancara dengan pihak rumah sakit RSUD Pare 

dan pihak yang terkait dengan permasalahan di atas. Sedangkan data yang terkumpul dianalisa 

dengan metode deskriptif analisis yaitu suatu cara penelaahan masalah yang yang diteliti dengan 

menggambarkan keadaan subyek dan obyek dengan kenyataan di lapangan yang selanjutnya 

disimpulkan dalam suatu uraian.  

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa 

pelaksanaan pelayanan gizi bagi pasien rawat inap di RSUD Pare sudah sesuai dengan standar 

pelayanan gizi dari Departemen Kesehatan RI Dirjen Medik Direktorat RSU dan Pendidikan, 

meskipun demikian masih terdapat keteledoran yang dilakukan oleh petugas rumah sakit ini 

dalam pelaksanakan prosedur pelayan gizi terhadap pasien khususnya pasien rawat inap dengan 

ditemukannya beberapa pengaduan antara lain pasien dipesankan makanan yang tidak sesuai 

dengan kondisi kesehatannya, sehingga berdampak pada semakin menurunnya kondisi kesehatan 

pasien. Sedangkan bentuk tanggung-jawab pihak rumah sakit terhadap pasien rawat inap yang 

mendapatkan pelayanan gizi yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku di RSUD Pare, yaitu: 

memberikan kompensasi berupa perawatan inap dan pengobatan gratis bagi pasien yang 

dirugikan tersebut serta memberikan sanksi tegas bagi petugas medik yang lalai dalam tugasnya. 

Adapun upaya yang seharusnya dilakukan oleh pihak RSUD Pare Kediri untuk meminimalisir 

tindak kelalaian yang dilakukan oleh petugas medis dalam  

memberikan pelayanan gizi bagi pasien rawat inap adalah lebih memperketat pelaksanaan 

pelayanan gizi yang sesuai dengan standar DepKes RI, memperbaiki kualitas SDM dari petugas 

medisnya, dan mensosialisasikan terlebih dahulu setiap program peningkatan mutu pelayanan 

gizi pasien rawat inap kepada para petugas medisnya.  

 

 


