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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

         Hak pasien selama perawatan dirumah sakit adalah salah satu hal yang 

sangat penting buat pasien ataupun keluarga pasien ketahui. Di Yunani pada 

tahun 2001 ditemukan bahwa fakta pasien mengabaikan peraturan hak-hak 

mereka dirumah sakit, pasien ragu - ragu untuk protes atas hak yang telah 

dilanggar oleh dokter ataupun perawat, pasien berfikir bahwa hal yang paling 

efektif untuk melindungi mereka adalah melalui keberadaan seorang dengan 

pengetahuan yang lebih atau petinggi dirumah sakit. Ada juga di Malawi, 

negara Afrika Selatan yang telah memiliki Piagam Kesehatan Hak dan 

tanggung jawab dimana Piagam tersebut sudah disahkan pada Tahun 1990 

sama Dewan Kesehatan Malawi, dan beberapa petinggi kesehatan, namun 

beberapa tahun kedepan tidak ada mengalami perkembangan mengenai hak 

pasien dirumah sakit sebagai contoh banyak keputusan pasien untuk 

menyetujui atau menolak pengobatan tidak dihormati, beberapa pasien juga 

mengalami penolakan perawatan pada saat masuk ke rumah sakit, pasien tidak 

dapat memilih tenaga dokter yang sesuai sampai tahun 2005. 

         Di Indonesia sendiri Hak pasien sudah dicantumkan pada Undang-

Undang perlindungan konsumen (UU No. 8/1999), namun pada retifikasi 

kovenan Hak Ekoseb dengan mengacu pada data Badan Litbamg Depkes 2005 

diketahui bahwa masyarakat tidak puas dengan pelayanan dirumah sakit, 
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dimana sekitar 56,6% masyarakat kurang puas dalam pelayanan hak mereka 

selama dirawat. 

         Pemberi pelayanan kesehatan serta yang membangun kesehatan 

bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan secara optimal perlu adanya 

hak dan kewajiban setiap pasien untuk mengetahui hal tersebut. Sebagai 

penerima pelayanan cukup memberikan keadilan kepada setiap pasien. Setiap 

hak dan kewajiban bukan cuma berlaku kepada pasien, namun juga kepada 

perawat hal ini memberikan dampak yang adil karena memiliki masing – 

masing hak dan kewajiban (cecep dan Yulia 2012) 

         Hak UU Kes. No. 36/2009 merupakan salah satu produk hukum yang 

melindungi dan menjaga hak dan kewajiban baik bagi penyelenggara 

kesehatan maupun bagi penerima pelayanan kesehatan. Menurut UU Kes. No 

44/2009 pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung 

         Hak pasien adalah kewenangan seseorang pasien untuk memenuhi 

tuntutannya sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika (EngenderHealth, 

2008). Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh sesorang 

atau suatu badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat 

sesuatu. Sesuai dengan UU No 69 tahun 2014 pasal 24 bahwa setiap pasien 

memperoleh serta memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik 

selama berada dirumah sakit. Kewajiban pasien dalam UU No 69 tahun 2014 

pasal 28 berisi mengenai bahwa setiap pasien harus mematuhi kebijakan 
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dirumah sakit, yang memberikan pelayanan kesehatan berupa perawat dokter 

ataupun tenaga kesehatan rumah sakit lainnya serta mentaati peraturan yang 

berlaku dirumah sakit. 

         Dari hasil penelitian yang dilakukan Sugiarsi pada tahun 2008 tentang 

tingkat pengetahuan pasien Hak dan Kewajiban pasien rawat inap kelas III di 

rumah sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar memiliki tingkat pengetahuan 

yang buruk 15 (50%) 

         Hasil studi yang telah dilakukan pada 10 pasien 5 pasien di Nurse 

Station 51, dan 5 pasien di Nurse Station 5.4 di rumah sakit Siloam Manado. 

Hasil yang didapatkan dari wawancara dengan 10 pasien terdapat 3 pasien 

(30%) yang memahami 5 dari 18 hak pasien dirawat inap seperti hak 

informasi tata tertib, hak didampingi keluarga saat kritis, hak mendapatkan 

privasi kerahasiaan tentang penyakit diderita, hak menjalankan ibadah sesuai 

agama, hak memilih dokter serta kelas perawatan serta hak memperoleh 

layanan yang manusiawi. 3 pasien (30%) memahami 2 dari 8 kewajiban 

pasien rawat inap, seperti mematuhi peraturan yang berlaku, dan memberikan 

informasi yang jujur. Sedangkan 4 pasien (40%) tidak mengetahui mengenai 

hak dan kewajibannya dirumah sakit sebagai pasien rawat inap. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa gambaran pengetahuan pasien tentang hak dan 

kewajiban pasien di Siloam Hospitals Manado, sebagian besar pasien kurang 6 

(60%) , pasien tidak mengerti sama sekali, 4 (40%) pasien yang dirawat inap 

di Siloam Manado. Menurut wawancara singkat yang dilakukan peneliti 

terhadap pasien ataupun keluarga mereka mengatakan bahwa sekedar hanya 
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membaca, serta mendatangani form hak dan kewajiban tanpa memahami dan 

mengetahui isi tentang hak dan kewajiban selama perawatan dirumah sakit. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

         Mengacu pada pernyataan diatas bahwa ternyata penting pasien untuk 

mengetahui hak dan kewajibannya selama dirawat dirumah sakit, hal ini harus 

diketahui oleh petugas kesehatan yang melakukan pemeriksaan terhadap 

pasien terutama yang melakukan assesment awal terhadap pasien yaitu 

perawat karena perawat yang paling dekat sama pasien dan yang paling lama 

waktu dengan pasien. 

         Dari  hasil wawancara dengan beberapa pasien di Siloam Hospitals 

Manado latar belakang maka peneliti menyatakan bahwa ini merupakan hal 

yang penting untuk melakukan penelitian mengenai hak dan kewajiban maka 

dari itu peneliti mengangkat masalah tentang “ Gambaran Tingkat 

Pengetahuan pasien tentang hak dan kewajiban pasien rawat inap di Siloam 

Hospitals Manado”. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana pengetahuan pasien rawat inap mengenai hak dan kewajiban di 

Rumah Sakit Siloam Manado ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum  

Mengidentifikasi pengetahuan pasien mengenai hak dan kewajibannya 

selama dirumah sakit Siloam Hospitals Manado 

1.4.2  Tujuan Khusus 

      1. Mengidentifikasi karakteristik demografi pasien rawat inap Siloam 

Hospitals Manado 

2. Mengidentifikasi pengetahuan mengenai hak pasien rawat inap  

Siloam Hospitals Manado 

3. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan mengenai kewajiban pasien 

rawat inap Siloam Hospitals Manado 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat rumah sakit Siloam 

         Memberikan gambaran tentang tingkat pengetahuan pasien 

terhadap hak dan kewajiban pasien dan dijadikan evaluasi untuk 

mengembangkan pengetahuan pasien guna untuk pelayanan yang 

memuaskan. 

1.5.2. Manfaat Institusi Pendidikan (Pengajar dan Mahasiswa) 

     a.Pengajar 

         Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pemahaman 

terhadap apa yang perlu untuk pasien ketahui guna untuk menjaga 

setiap pelayanan kesehatan terjaga dengan hukum yang berlaku 

terhadap pasien.  
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    b. Mahasiswa 

         Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadap 

dunia kerja. Terutama menjaga pasien, terhadap peraturan perundang 

– undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




