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A. LATAR BELAKANG PENELITIAN  

Kesehatan merupakan hak dasar yang mempengaruhi semua aspek 

kehidupan, kemudian kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu 

unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasiladan Undang-Undang Dasar 

1945, bahwa setiap kegiatan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip 

nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan 

sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing 

bangsa bagi pembangunan nasional.Salah satu pelayanan dalam bidang kesehatan 

adalah pelayanan kesehatan di Rumah sakit, baik di Rumah Sakit pemerintah 

maupun di rumah sakit swasta. 

Hak atas pelayanan kesehatan yang merupakan hak setiap orang dalam 

kaitannya dengan hubungan hukum kedokteran, merupakan hak Pasien. Hak 

Pasien atas pelayanan kesehatan itu bertolak dari hubungan hukum antara Dokter 

dan Pasien yang oleh dunia internasional sudah sejak lama diperhatikan.Perhatian 

ini pula yang telah membuka dimensi baru bagi dirintisnya dan dikembangkannya 

cabang ilmu hukum baru yaitu Hukum Kesehatan, dengan lahirnya cabang ilmu 

hukum yakni Hukum Kesehatan, yang mengatur hal-hal khusus tentang kesehatan 

dan dapat lebih mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

bidang kedokteran melalui konsensus para ahli yang mengikatnya, dari norma 
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etika Profesi dan merupakan kebiasaan sebagai sumber hukum, dibandingkan 

dengan pengaturan hukum yang bersifat umum. 

Keberhasilan upaya kesehatan tergantung pada ketersediaan sumber daya 

kesehatan yang berupa tenaga, sarana, dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang 

memadai. Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang 

diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan 

sebagai kegiatan utama rumah sakit menempatkan Dokter dan Perawat sebagai 

Tenaga Kesehatan yang paling dekat hubungannya dengan Pasien dalam 

penanganan penyakit. Terdapat beberapa hubungan dalam upaya pelayanan 

kesehatan tersebut, yaitu  hubungan antara rumah sakit dengan hubungan Perawat 

dengan Pasien, hubungan antara Dokter dengan Perawat dan Pasien.  

Pelayanan Anestesi adalah tidakan medis beresiko tinggi yang 

membutuhkan keahlian, keterampilan, serta kewaspadaan khusus dalam rangka 

memfasilitasi tindakan operasi serta menjamin keselamatan, keamanan, dan 

kenyamanan Pasien. Tindakan Anestesi dilakukan oleh tim penyelenggara 

pelayanan Anestesi yang dipimpin oleh Dokter Spesialis Anestesiologi. 

Permenkes Nomor 519 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 

Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit dan Permenkes Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi adalah produk 

hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan Anestesi. Dalam kedua 

Permenkes tersebut telah diatur bahwa tindakan Anestesi merupakan wewenang 

dan menjadi tanggung jawab Dokter Spesialis Anestesiologi yang memilki 

keahlian dan kewenangan untuk itu. 
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Permenkes Nomor 519 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit dan Permenkes 

Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi telah 

mengatur bahwa pada keadaan tidak ada Dokter Spesialis Anestesiologi 

wewenang tanggung jawab medis tindakan Anestesi dilimpahkan kepada Dokter 

lain melalui prosedur pelimpahan wewenang yang diatur dalam Peraturan Internal 

Rumah Sakit. Tidakan Anestesi dilakukan oleh Perawat Anestesi atas wewenang 

dan menjadi tanggung jawab Dokter tersebut.  

Diatur juga bahwa Dokter operator pembedah memiliki kewenangan 

langsung mengizinkan Perawat Anestesi melakukan tindakan Anestesi dengan 

menjadi penanggung jawab medis terhadap tindakan Perawat Anestesi tersebut. 

Hanya saja ketentuan mengenai pemberian kewenangan terhadap Perawat 

Anestesi yang bekerja di daerah yang tidak ada Dokter Spesialis Anestesiologi 

untuk melakukan tindakan Anestesi secara mandiri tidak sesuai secara keilmuan 

maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan karena tindakan Anestesi 

adalah tindakan medis bukan ruang lingkup asuhan keperawatan (Keperawatan 

Anestesi), disamping ketidakjelasan tanggung jawab tindakan Anestesi tersebut.  

Pendelegasian kewenangan dari Dokter kepada Tenaga Kesehatan lain 

harus sesuai dengan kemampuan/kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berasaskan Pancasila dan 

didasarkan pada nilai keselamatan Pasien di rumah sakit. 

Pendelegasian kewenangan kepada Perawat Anestesi yang melebihi 

kewenangannya akan rentan terhadap timbulnya masalah hukum. Apalagi dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuan jaman yang 
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menyebabkan kesadaran masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan yang 

semakin baik dan meningkat. Hal itu ditambah lagi dengan paradigma saat ini 

yang mengarah kearah peran serta pihak swasta, sehingga menggeser pelayanan 

kesehatan menjadi suatu komoditas bisnis. 

Setiap pembentukan perundang-undangan selalu bertujuan untuk 

melindungi masyarakat dari keadaan kacau tanpa hukum. Sehingga tujuan yang 

ingin dicapai adalah ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan serta kepastian hukum. 

Dapat dicapainya tujuan-tujuan hukum disebutkan diatas tentunya akan membawa 

kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat umumnya khususnya para subjek 

hukum yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. 

Hukum tanpa kekuasaan akan menyebabkan hukum tidak dapat ditegakan, 

namun kekuasaan tanpa hukum akan sangat berbahaya, akan menyebabkan 

terjadinya kesewenang-wenangan (anarkhi) sehingga hukum harus membatasi 

kekuasaan dengan mensahkannya yang disebut sebagai kewenangan. Kewenangan 

yang diijinkan oleh hukum, membatasi tindakan seseorang di luar kekuasaannya, 

sehingga apabila terjadi tindakan di luar kewenangan, maka terjadi perbuatan 

melanggar hukum. 

Setiap pengaturan hukum bertujuan memberikan kebahagiaan sebesar-

besarnya kepada masyarakat, agar dapat dicapai kepatias hukum. Disamping itu 

tujuan hukum juga untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi setiap orang 

sesuai dengan haknya.  

Asas profesionalitas adalah adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Profesionalisme diwujudkan dalam bentuk melakukan suatu pekerjaan 
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purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan 

keterampilan yang tinggi serta punya komitmen pribadi yang mendalam atas 

pekerjaannya. 

Sedangkan asas manfaat adalah asas yang selalu digunakan dalam 

pembentukan perundang-undangan dan yang menjadi tujuan dari pengaturan 

hukum adalah dipenuhinya kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi semua pihak 

yang akhirnya dapat berguna bagi setiap anggota masyarakat di mana hukum itu 

diberlakukan. 

Bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. 

Hukum selalu berupaya menjamin bahwa segenap anggota masyarakat 

diperlakukan menurut tolak ukur yang objektif dan sama. Selain itu di dalam 

hukum selalu terdapat asas hukum, yang digunakan sebagai dasar dari 

pembentukan hukum, salah satu asas hukum adalah asas profesionalitas, diketahui  

bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan penggunaan asas 

hukum tidak mungkin hanya satu, di dalam asas profesionalitas didukung oleh 

asas keadilan. Suatu keadilan memberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa 

atau haknya masing-masing, jadi makna keadilan bukanlah persamaan melainkan 

perbandingan secara proporsional. Dengan demikian anggota masyarakat bekerja 

dan mendapatkan imbalan sesuai dengan keterampilannya secara profesional. 

Prinsip-prinsip etik yang dibentuk dan diikuti oleh sekelompok masyarakat 

dan melaksanakan kegiatan profesi melahirkan perlunya dibentuk etik profesi, 

oleh masyarakat tertentu yang terdiri dari organisasi profesi. Kode etik seorang 

profesi pada dasarnya mengandung prinsip kemanfaatan dan keadilan.  
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Asas etika berisikan nilai-nilai moral untuk bersikap dan bertindak baik 

dan jujur, dilihat dari niat, motivasi dan tujuan orang tersebut dalam melakukan 

tindakan yang diputuskan, sedangkan asasprofesionaitas, adalah asas yang 

mendasari para profesional dalam melakukan profesinya, sesuai dengan nilai 

moral yang berlaku. Asas Etika dan asas profesionalitas adalah prinsip yang harus 

diwujudkan dalam penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit terutama 

pelayanan di bidang anestesi. 

Berdasarkan uraian Latar Belakang Penelitian di atas, timbul pertanyaan: 

apakah pelimpahan wewenang dari Dokter Spesialis kepada Perawat di bidang 

Anestesi menyebabkan dipenuhinya asas profesionalitas? Untuk mendapatkan 

jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja, perlu dilakukan penelitian dengan 

Judul: 

PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN DARI DOKTER SPESIALIS 

ANESTESI  KEPADA PERAWAT DI BIDANG ANESTESI  

DAN ASAS PROFESIONALITAS 

 

(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 519 tahun 2011 Tentang 

Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di 

Rumah Sakit Dan Permenkes Nomor 31 Tahun 2013 Tentang 

Peneyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi) 

 

 

B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN 

Berdasarkan uraian mengenai Latar Belakang Penelitian di atas, maka 

perumusan masalah penelitiannya adalah: apakah ketentuan tentang pendelegasian 

kewenangan dari Dokter Spesialis Anestesi kepada Perawat di bidang Anestesi 

menyebabkan dipenuhinya asas profesionalitas? 

Untuk mendapatkan alur penelitian yang jelas dan terarah perlu 

diindentifikasikan rumusan masalah penelitian di bawah ini. 
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1. Unsur-unsur apakah yang terdapat dalam ketentuan tentang pendelegasian 

kewenangan dari Dokter Spesialis kepada Perawat di bidang Anestesi? 

2. Unsur-unsur apakah yang terdapat di dalam asas profesionalitas? 

3. Apakah ketentuan tentang pendelegasian kewenangan dari Dokter 

Spesialis Anestesi kepada Perawat di bidang Anestesi menyebabkan 

dipenuhinya asas profesionalitas? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur dari ketentuan tentang 

pendelegasian kewenangan dari Dokter Spesialis kepada Perawat di bidang 

Anestesi. 

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur asas profesionalitas. 

3. Untuk mendapatkan gambaran apakah ketentuan tentang pendelegasian 

kewenangan dari Dokter Spesialis Anestesi kepada Perawat di bidang 

Anestesi menyebabkan dipenuhinya asas perofesionalitas. 

 

D. METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematik, 

metodologis dan konsisten maupun sebagai upaya memecahkan masalah. 

Mohammad Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian 

mengemukakan bahwa: 

“Penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari 

fakta dan prinsip-prinsip; atau suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk 

menetapkan sesuatu.” 
1
 

                                                           
1
Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keenam, 2005, hlm. 12. 



8 

Dalam suatu penelitian dapat menggunakan berbagai metode sesuai 

dengan tujuan dan sifat penelitian, serta sebagai alternatif yang mungkin dapat 

digunakan dalam penelitian tersebut. Metode yang dimaksud adalah proses, cara 

dan prosedurdalam melakukan pendekatan untuk mencari jawaban, dan metode 

pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara Ilmuwan 

mempelajarinya, menganalisanya, dan memahami lingkungan-lingkungan yang 

dihadapi.
2
 

Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri tertentu, karena ilmu hukum 

berbeda dengan ilmu pengetahuan lain, kegiatan dalam penelitian ilmu hukum 

merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistmatika, dan 

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 

hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Penelitian hukum merupakan 

kegiatan untuk mencari dan mengungkapkan konsep hukum, bahan hukum, fakta 

hukum, dan sistem hukum yang pernah ada untuk dapat dikembangkan, 

diperbaiki, dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini, Metode 

Penelitian Deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek atau sistem 

pemikiran pada masa sekarang untuk membuat deskripsi atau gambaran secara 

sitematik, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat, serta hubungan antara 

fenomena yang sedang diteliti dengan pencarian fakta dan interpretasi yang tepat, 

diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap fenomena-

fenomena, menerangkan tentang hubungan, menguji hipotesa, membuat prediksi 

serta mendapatkan makna implikasi dari masalah penelitian. 

                                                           
2
Lihat Sujono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1983, 

Cetakan Ketiga. Hlm.6. 
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Yang dimaksud dengan Metode Penelitian Deskriftif, yaitu membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil 

menganalisanya, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta 

mendapatkan makna dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.
3
 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini, yaitu metode 

pendekatan yakni Metode Penelitian Yuridis Nornatif, yaitu suatu cara penelitian 

melalui studi dokumen dengan menggunakan sumber data sekunder saja yang 

berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan 

pengadilan dan pendapat pakar hukum yang terkemuka dengan menggunakan 

metode berfikir deduktif.
4
 

Sedangkan yang dimaksud dengan metode berfikir deduktif adalah cara 

berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya 

umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan 

untuk sesuatu yang sifatnya khusus.
5
 

Selanjutnya dalam pendekatan yuridis normatif dilakukan inventarisasi 

hukum positif seperti peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan promosi di Rumah Sakit dan kemudian 

dianalisis norma-norma hukumnya dan dirangkum dalam bentuk rumusan untuk 

menemukan asas-asas hukumnya. 

                                                           
3

Lihat Mohamad Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keenam, 

2005.hlm.55-56. 
4
Lihat Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial Dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004, Cetakan Kedua, 

2005, hlm.92. 
5
 Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002, 

hlm.23. 
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Berdasarkan Metode Penelitian dan Metode Pendekatan yang digunakan, 

maka penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yang dikenal dengan 

nama Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan 

teoritis) berupa referensi yang dapat memberikan informasi langsung atau 

memberi petunjuk untuk sumber informasi seperti mengumpulkan (inventarisasi), 

dan mempelajari (learning), serta memahami (reflektif, kritis, dan sistematis serta 

logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif 

(peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata 

usaha negara, kebijakan publik dan lainnya), literatur atau textbook, Journal, 

yearbook, artikel, arsip, atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lain-lainnya yang 

bersifat publik maupun privat.
6
 

 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Jenis data yang dipergunakan dalam peneitian ini, adalah data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi 

dari hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk 

buku-buku atau dokumentasi di perpustakaan umum atau perpustakaan milik 

pribadi.
7
 

(1) “Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, 

dan terdiri dari : 

a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 

b. Peraturan Dasar : 

 i.  Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 

 ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

c. Peraturan Perundang-undangan : 

 i.   Undang-undang dan peraturan yang setaraf 

 ii.  Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf 

                                                           
s
Moh.Nasir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Cetakan ke 7, 2011, hlm 101-106. 

7
Lihat Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar 

Maju, Bandung, 1995,hlm.65. 



11 

 iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf 

 iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf 

 v.  Peraturan-peraturan Daerah 

d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat 

e. Yurisprudensi 

f. Traktat 

g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih 

berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang 

merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak 

resmi dari Wetboek van Strafrecht). 

(2) Bahan Hukum Sekunder,yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, 

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

(3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan 

seterusnya.”
8
 

Bahan hukum primer adalah bahan hukm yang terdapat dalam suatu aturan 

hukum atau teks otoritatif seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, 

traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara. Bahan hukum primer yang 

dipergunakan dalam penelitia ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, 

misalnya Undang-undang tentang Kesehatan, Undang-undang tentang Praktik 

Kedokteran beserta Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang tersebut, misalnya 

Peraturan Menteri Kesehatan. 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku 

teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta 

simposium yang dilakukan para pakar hukum mengenai pendelegasian 

kewenangan dan asas Profesionalitas. 

Selain itu dalam penelitian ini dipergunakan pula bahan hukum tersier, 

bahan hukum tersier adalah baan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

                                                           
8
 Soejono Sukanto & Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 1995,  hlm. 13.  
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hukum, ensiklopdia, dan lain-lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan 

hukum sekunder diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah 

dirumuskan dalam perumusan masalah dan diklasifikasi menurut bidang 

kajiannya, agar memudahkan untuk menganalisanya. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif normatif. Metode kualitatif ini digunakan karena penelitian ini tidak 

menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan dengan angka atau rumusan 

statistik. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan 

dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, dan efektif serta sistematis sehingga 

memudahkan untuk interpretasi data dan kontruksi data serta pemahaman akan 

analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan 

menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan 

masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan ini terbagi dalam 5 (lima) Bab dan masing-masing Bab terdiri 

dari beberapa Subbab guna memperjelas ruang lingkup dan masalah penelitian 

yang akan diteliti. Dimulai dengan penulisan Bab I yang merupakan pendahuluan 

berisi tentang Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan 

Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika 

Penulisan. 

Kemudian diuraikan di dalam Bab II gambaran mengenai Aspek Hukum 

Pendelegasian Kewenangan Dokter Spesialis Kepada Perawat Di Bidang 

Anestesi. Dimulai dengan Subbab Pengantar, selanjutnya di dalam Subbab B akan 

diuraikan tentang Aspek Hukum Ksehatan, kemudian di dalam Subbab C akan 
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dituliskan Pendelegasian Kewenangan, setelah itu di dalam Subbab D akan 

dituliskan Pendelegasian Kewenangan dari Dokter Spesialis Anestesi Kepada 

Perawat Anestesi, akhirnya uraian dalam Bab ini akan ditutup dengan Subbab E 

yang berisi rangkuman seluruh penulisan Bab II. 

Selanjutnya di dalam Bab III akan diuraikan gambaran tentang Asas 

Profesionalitas, uraian Bab ini akan dimulai Subbab A dengan uraian Pengantar, 

kemudian di dalam Subbab B akan diuraikan terlebih dalulu tentang Hukum, Asas 

Dan Asas Hukum, selanjutnya di dalam Subbab C akan dituliskan tentang Asas 

Profesionalitas yang didukung oleh asas keadilan dan asas kemanfaatan, serta asas 

Etika,  akhirnya penulisan ini ditutup dengan Subbab D sebagai Subbab Penutup 

yang berisi rangkuman dari seluruh penulisan Bab III. 

Setelah itu dalam Bab IV akan dibahas Pendelegasian Kewenangan Dokter 

Spesialis kepada Perawat di Bidang Anestesi dan Asas Profesionalitas, dimulai 

dengan Subbab A yang berisi uraian tentang Pengantar, kemudian di dalam 

Subbab B akan diuraikan unsur-unsur dari Pendelegasian Kewenangan Dokter 

Spesialis Kepada Perawat Di Bidang Anestesi, dilanjutkan dengan penulisan 

Subbab C yang berisi uraian tentang unsur-unsur dari asas profesionalitas, setelah 

itu di dalam Subbab D dituliskan tentang analisis antara unsur-unsur Pendelegasan 

Kewenangan Dokter Spesialis Kepada Perawat Di Bidang Anestesi dikaitkan 

dengan unsur-unsur dari Asas Profesionalitas, diakhiri dengan penulisan Subbab E 

sebagai Subbab Penutup yang berisi rangkuman dari seluruh penulisan Bab IV. 

Akhirnya dalam Bab V akan dituliskan mengenai beberapa Kesimpulan 

dan beberapa Saran serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka serta disertai dengan 

Lampiran-lampiran.   


