
BAB IV 

PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN DARI DOKTER SPESIALIS 

ANESTESI KEPADA PERAWAT DI BIDANG ANESTESI  

DAN ASAS PROFESIONALITAS 

 

A. PENGANTAR 

Kesulitan dalam melaksanakan perlindungan Pasien tidak terlepas dari 

disparitas Tenaga Kesehatan dan Pasien yang cukup memerlukan kemitraan dalam 

melaksanakan pelayanan kesehatan demi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat 

akan kesehatan tersebut. Kemitraan itu jelas terkait dengan Tenaga Kesehatan 

yang lain seperti Perawat dan bidan, khususnya bidang pelayanan Anestesi, maka 

mitra kerjanya terutama adalah tenaga Perawat, yaitu Perawat Anestesi. 

Kemitraan itu menyebabkan timbulnya pendelegasian kewenangan 

pengelolaan Pasien terutama pada sarana pelayanan Rumah Sakit. Saat ini 

menurut Permenkes Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Pekerjaan 

Perawat Anestesi, Perawat Anestesi dapat memberikan pelayanan kesehatan 

bidang Anestesi, ketentuan mengenai pelaksanaan pelayanan Anestesi meliputi 

(pra Anestesi, Intra Anestesi, dan pasca Anestesi) yang dilakukan Perawat 

Anestesi  sama dengan yang diatur dalam Permenkes Nomor 519 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi 

Intensif Di Rumah Sakit, dengan kewenangan pada Dokter Spesialis 

Anestesiologi.  

Permenkes Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Pekerjaan 

Perawat Anestesi ini juga mengatur pelimpahan wewenang tangung jawab medis 

tindakan Anestesi kepada Dokter lain dalam keadaan tidak ada Dokter Spesialis 
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Anestesiologi sama seperti diatur dalam Permenkes Nomor 519 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi 

Intensif Dir Rumah Sakit. Sementara pelaksanaan tindakan Anestesi dilakukan 

oleh Perawat Anestesi dengan supervise/kolaborasi Dokter yang menerima 

pelimpahan wewenang atau Dokter pembedah, terdapat ketentuan dalam 

Permenkes ini yang memberikan weweang kepada Perawat Anestesi yang bekerja 

di daerah yang tidak ada Dokter Spesialis Anestesi untuk melakukan tindakan, 

tanpa aturan perlunya supervise/kolaborasi dengan Dokter lain.  

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang 

sebagai anggota suatu masyarakat dan masing-masing anggota masyarakat 

mempunyai kepentingan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk dapat 

melanjutkan hidup, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum dan masyarakat 

adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, didalam masyarakat selalu ada 

hukum, sehingga dikatakan masyarakat tanpa hukum adalah masyarakat yang 

tanpa pedoman. Secara sederhana dapat didefinisikan tentang hukum, yakni 

hukum adalah kumpulan kaidah/norma hukum, sedangkan kaidah/norma adalah 

pedoman/pegangan/ukuran. 

 Hukum di negara hukum dibentuk oleh segolongan elite yang mempuyai 

kewenangan untuk membentuk peraturan, yang dikenal sebagai peraturan 

perundng-undangan. Tujuan pembentukan hukum adalah untuk mencapai 

ketertiban dan keadilan dan didalam negara yang berdasarkan kepada hukum, 

selain itu ketertiban dan keadilan, juga hukum dibentuk mencapai kepastian 

hukum. 
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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 pengunaan asas hukum tidak mungkin hanya satu, di dalam penulisan 

ini asas profesionalitas didukung oleh asas keadilan dan asas kemanfataan. 

Asas profesionalitas (profesionalism) merupakan asas yang mengutamakan 

keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Profesionalisme diwujudkan dalam bentuk  melakukan 

suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan 

keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen pribadi yang 

mendalam atas pekerjaannya. Apabila pengertian hakikat profesiontersebut 

dikaitkan dengan pengertian ethics sebagaimana disebutkan terdahulu, maka etik 

profesi hanya merujuk pada sekelompok prinsip-prinsip etika yang dirumuskan 

oleh sekelompok profesi itu sendiri, khususnya dalam fungsi sebagai 

pedoman/penuntun dalam berperilaku.  

Setelah digambarkan tentang penulisan di Bab II dan Bab III diatas, 

selanjutnya di dalam Subbab B akan dituliskan Unsur-Unsur dari pendelegasian 

kewenangan Dokter Spesialis kepada Perawat di bidang Anestesi, kemudian di 

dalam Subbab C akan dituliskan Unsur-Unsur dari Asas Profesionalitas, setelah 

itu di dalam Subbab D akan dituliskan analisis kualitatif dari kedua unsur-unsur 

tersebut, sehingga didapatkan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja, 

akhirnya di dalam Subbab E sebagai Subbab Penutup akan dirangkum seluruh 

penulisan Bab IV ini. 
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B. UNSUR-UNSUR PENDELEGASIAN KEWENANGAN DOKTER 

SPESIALIS KEPADA PERAWAT DI BIDANG ANESTESI 

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pelayanan kesehatan 

sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya sebab hak atas pelayanan kesehatan 

merupakan hak asasi yang didapatkan bahkan sebelum manusia lahir.Bahwa salah 

satu tujuan pelayanan kesehatan adalah melindungi kepentingan-kepentingan 

Pasien di samping tujuan-tujuan lainnya seperti mengembangkan kualitas profesi 

Tenaga Kesehatan di dalam peran dan tanggung jawabnya sebagai pelaksanan 

pelayanan kesehatan.  

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis.pelayanan kesehatan dapat dimaksudkan sebagai suatu kegiatan tentang 

melayani seseorang (Pasien) yang mengalami kondisi yang kurang baik secara 

fisik, mental dan spiritual serta sosial sehingga yang bersangkutan tidak dapat 

produktif secara sosial maupun ekonomi.  

Kesehatan masyarakat  merupakan tanggung jawab Pemerintah. 

Selanjutnyatentang Tenaga Kesehatan telah diatur dalam bentuk Undang-Undang, 

yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang 

mengganti pengaturan sebelumnya berupa Peraturan Pemerintah. Tenaga 

Kesehatan  adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan 

serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan 

upaya kesehatan.  



104 

Tenaga Kesehatan sebagai sumber daya manusia kesehatan yang 

berprofesi dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada 

seluruh masyarakat juga diwajibkan menjalankan pekerjaannya berdasarkan 

standar profesi Tenaga Kesehatan yang berlaku seperti diatur dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Standar profesi yang 

diemban oleh Tenaga Kesehatan memiliki beban yang cukup berat akan tetapi 

setiap Tenaga Kesehatan tersebut diberikan perlindungan hukum dalam 

menjalankan pekerjaannya.  

Pengertian pendelegasian dapat dijelaskan tindakan mempercayakan tugas 

(yang pasti dan jelas), kewenangan, hak, tanggung jawab, kebaikan dan 

pertanggung jawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas. 

Pendelegasian dilakukan dengan cara membagi tugas, hak, kewenangan, tanggung 

jawab, kewajiban dan pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam suatu 

penjabaran/deskripsi tugas formil dalam organisasi. Pendelegasian wewenang 

sebagian dari tugas seorang manajer kepada bawahannya untuk mengerjakan 

tugas-tugas yang kurang penting.  

Kewenangan  istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik 

yang didefinisikan berbeda-beda oleh beberapa ahli. Dalam bahasa Indonesia 

bahwa pada wewenang terkandung hak dan kewajiban serta kemampuan untuk 

melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan 

untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya 

akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan 

tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu 
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sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan 

tindakan tertentu. 

Kewenangan mempunyai arti yang paralel dengan hak. Wewenang sendiri 

merupakan konsep hukum publik, yang terkait dengan kekuasaan, yang terkait 

dengan kekuasaan, sedangkan hak merupakan konsep dalam hukum privat. 

Keduanya mengandung makna ada kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut 

hukum/secara sah. Setiap orang yang akan melimpahkan wewenangnya kepada 

orang lain harus mengetahui dengan jelas terlebih dahulu apa saja wewenang yang 

dimilikinya dalam lingkup pekerjaannya, sebab hanya wewenangnya sendirilah 

yang dapat dilimpahkan pada orang lain. Batas wewenang seseorang adalah 

bidang tugasnya, dengan demikian tidak terjadi saling mengambil alih wewenang 

orang lain atau dapat dicegah pula tindakan yang melampaui wewenangnya 

sendiri. 

Dalam pelimpahan wewenang harus disertai kepercayaan bahwa yang 

diserahi wewenang akan dapat melaksanakan dengan baik, agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Sesuai dengan ketentuan bahwa dalam 

pelimpahan wewenang, seseorang yang melimpahkan wewenang bertanggung 

jawab dan harus tetap melakukan pengontrolan agar pelaksanaan aktivitas sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak terjadi penyimpangan. 

Pendelegasian kewenangan yang melampaui kewenangan penerima 

delegasi, selain bersifat melawan hukum, juga dapat merugikan masyarakat yang 

berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.Kewenangan seorang Tenaga Kesehatan adalah 

kewenangan hukum (rehtsbevoegheid) yang dipunyai oleh seorang Tenaga 
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Kesehatan untuk melaksanakan pekerjaannya. Kewenangan ini memberikan hak 

kepada Tenaga Kesehatan untuk bekerja sesuai dengan bidangnya. Kewenangan 

menjalankan profesi Tenaga Kesehatan didapat dari kementrian kesehatan. Syarat 

administratif ini memberikan kepada Dokter kewenangan untuk melaksanakan 

prosfesi tenaga kesehatan. 

Menurut Permenkes Nomor 519 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit, 

melalui Bab III mengenai pengorganisasian tanggung jawab Dokter Spesialis 

Anestesiologi sebagai koordinator pelayanan. Jika tidak ada Dokter Spesialis 

maka koordinator pelayanan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit yang diatur 

dalam Peraturan Internal Rumah Sakit. 

Dalam Bab IV Mengenai Pelayanan Anestesiologi dan terapi intensif 

dirumah sakit, timpengelola pelayanan Anestesiologi dan terapi intensif dipimpin 

oleh Dokter Spesialis Anestesiolgi dan anggota atau Dokter peserta program 

pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan atau Dokter lain dan Perawat 

Anestesi. Pelayanan Anestesiologi dan terapi intensif mencakup tindakan 

Anestesia (pra Anestesia, intra Anestesia, dan pasca Anestesia) serta pelayanan 

lain sesuai bidang Anestesiologi seperti pelayanan kritis, gawat darurat, 

penatalaksanaan nyeri, dan lain-lain. Standar kewenangan yang disebutkan diatas 

merupakan sesuatu yang sangat penting dan diperlukan untuk menjalankan upaya 

kesehatan dalam masyarakat terutama bidang Anestesiologi dan sebagai upaya 

pelayanan kesehatan yang profesional terhadap semua golongan masyarakat serta 

dilaksanakan secara paripurna, berkesinambungan dan berkoordinasi dengan 

profesi kesehatan lainnya.  
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Pada bulan April 2013 Menteri Kesehatan menetapkan Permenkes Nomor 

31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi. Pasal 17 

Permenkes ini menjelaskan dalam hal dilakukan tindakan Anestesi dan Dokter 

Spesialis dan Dokter penanggung jawab lain  tidak ada ditempat atau berhalangan 

hadir maka Perawat Anestesi dapat melakukan tindakan Anestesi sesuai dengan 

keahlian yang dimiliki dan Tindakan Anestesi dilakukan dengan terlebih dahulu 

menghubungi Dokter sebagai dimaksud ayat (1) dan/atau berkolaborasi dengan 

Dokter yang melakukan tindakan operasi. 

 Disamping sebagai pengakuan terhadap pekerjaan Perawat Anestesi 

sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan, Permenkes Nomor 31 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi ini juga mengatur berbagai 

hal mengenai pelayanan Anestesi oleh Perawat Anestesi, melalui Pasal 19 ayat (1) 

Pasal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa Perawat Anestesi memiliki 

kewenangan dalam melakukan tindakan Anestesi di daerah yang tidak ada Dokter 

Spesialis Anestesiologi, sekaligus menjadikan Anestesi kedalam ruang lingkup 

asuhan keperawatan, khususnya keperawatan Anestesi.  

Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi Kendala saat ini dalam 

pengaturan pelayanan medik khususnya medik spesialistik, seperti tenaga spesialis 

yang masih kurang dan belum merata di berbagai daerah di Indonesia, 

ketidakseimbangan tenaga medik dan sarana, prasarana alat kesehatan antara 

Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta, berbagai peraturan yang 

belum dilaksanakan dengan baik, perilaku Dokter sebagai tenaga medis dan lain-

lain yang pada akhirnya sangat mempengaruhi kualitas pelayanan medis.  
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Memperhatikan perubahan dalam bidangkeperawatan beberapa tahun 

belakangan, bahwa Perawat bukan lagi menjadi petugas kesehatan yang pasif, 

tetapi penyedia jasa Perawatan kesehatan yang desisif dan asertif. Perawat adalah 

seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikankeperawatan baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik  

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan, Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, yang termasuk Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau 

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sedangkan Tenaga 

Kesehatan di atur dengan Undang-Undang dan mempunyai klasifikasi minimum 

dalam hal ini  ketentuan mengenai kualifikasi diatur dalam Peraturan Menteri. 

Peningkatan jenjang pendidikan ini niscaya meningkatkan keahlian dan 

keterampilan tenaga keperawatan.  

Dengan tingkat pendidikan yang demikian, posisi profesi keperawatan 

akan ditingkatkan sejajar dengan profesi kedokteran, dengan lingkup wewenang 

masing-masing dalam upaya pelayanan kesehatan.Sebagaimana Perawat 

mempunyai kode etik profesi yang disusun oleh Persatuan Perawat Nasional 

Indonesia. Kode Etik Profesi Keperawatan merupakan tindak lanjut Lokakarya 

Nasional Keperawatan Tahun 1983 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan 

Musyawarah Nasional IV Persatuan Perawat Nasional Indonesia Nomor 

09/MUNAS IV/PPNI/1989 tentang pemberlakuan Kode Etik Keperawatan. 

Keperawatan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian 

integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan 
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ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik sehat 

maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Sedangkan 

praktik keperawatan adalah tindakan mandiri Perawat melalui kolaborasi dengan 

sistem klien dan Tenaga Kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan 

sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan 

pelayanan kesehatan termasuk praktik keperawatan individual dan berkelompok. 

Dalam lingkup modern dan pandangan baru itu, selain adanya perubahan 

status yuridis dari „perpanjangan tangan (verlengde arm)‟ menjadi „kemitraan‟ 

atau „kemandirian‟, seorang Perawat juga telah dianggap bertanggung jawab 

hukum untuk malpraktik keperawatan yang dilakukannya, berdasarkan 

standarprofesi yang berlaku. Dalam hal ini dibedakan tanggung jawab untuk 

masing-masing kesalahan atau kelalaian, yaitu malpraktik medik atau 

keperawatan. Sehingga dalam pelayanan Anestesi suatu tindakan Anestesi dapat 

menjadi tanggung jawab Perawat Anestesi.  

Akan tetapi kondisi di Indonesia belum tampak perubahan secara nyata. Di 

banyak Rumah Sakit, Perawat masih mendapatkan tugas dan limpahan wewenang 

seperti sebelumnya. Diperlukan aturan-aturan yang mendukung kearah tersebut. 

Apalagi bagi IPAI yang merupakan induk organisasi Perawat Anestesi di 

Indonesia, yang mana pengakuan terhadap eksistensinya sebagai salah satu jenis 

Tenaga Kesehatan baru terlaksana seiring dikeluarkannya Permenkes Nomor 31 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi menetapkan 

ketentuan-ketentuan mengenai batas-batas kewenangan formal pekerjaan Perawat 

Anestesi melalui MTKI. 

 

http://kumpulanaskep.com/blog/pernyataan-pb-papdi-tentang-malpraktik-medis-2/
http://kumpulanaskep.com/blog/standar-praktek-keperawatan-profesional-di-indonesia/
http://kumpulanaskep.com/blog/standar-praktek-keperawatan-profesional-di-indonesia/
http://kumpulanaskep.com/blog/kelompok-model-parsons-1961/
http://kumpulanaskep.com/blog/auditor/
http://kumpulanaskep.com/blog/kelompok-model-parsons-1961/
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C. UNSUR-UNSUR ASAS PROFESIONALITAS 

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang 

sebagai anggota suatu masyarakat. Dan masing-masing masyarakat mempunyai 

kepentingan para anggota masyarakat. Hukum dan masyarakat adalah dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan, didalam masyarakat selalu ada hukum, sehingga 

dikatakan masyarakat tanpa hukum adalah masyarakat yang tanpa pedoman. 

Secara sederhana dapat didefinisikan tentang hukum, yakni hukum adalah 

kumpulan kaidah/norma hukum, sedangkan kaidah/norma adalah 

pedoman/pegangan/ukuran. 

Hukum di negara hukum dibentuk oleh segolongan elite yang mempuyai 

kewenangan untuk membentuk peraturan, yang dikenal sebagai peraturan 

perundang-undangan. Tujuan pembentukan hukum adalah untuk mencapai 

ketertiban dan keadilan dan didalam negara yang berdasarkan kepada hukum, 

selain itu ketertiban dan keadilan, juga hukum dibentuk mencapai kepastian 

hukum. 

Hukum adalah keadilan (ius)dan bukan sekedar peraturan perundang-

undangan (lex). Hukum sebagai lex adala kaidah normal yang merupakan 

artikulasi normatif dari ius. Dengan demikian keadilan merupakan substansi 

hukum. Tuntutan dari segi substansi menjadi penting karena hukum dibuat dengan 

tujuan utama menegakan keadilan melalui jaminan bahwa hak dan kewajiban 

segenap warga negara dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik (legitimasi 

normal). Namun demikian, efektivitas tuntutan substansial ini sangat tergantung 

pada seberapa luas pengakuan dan penerimaan publik atas hukum yang 
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bersangkutan.  Karena itu penerimaan publik menjadi tuntutan lain yang tidak 

dapat diabaikan (legitimasi sosiologis). 

Dengan demikian, adanya gejala seperti itulah yang mendorong orang 

untuk berusaha menemukan dasar yuridis bagi pelayanan publik.  Lagi pula 

perbuatan yang dilakukan oleh para pelaksana pelayanan publik itu sebenarnya 

juga merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan 

hukum, walaupun hal tersebut seringkali tidak disadari oleh para pelaksana 

pelayanan puklik pada saat dilakukan perbuatan yang bersangkutan.  

Asas hukum mengandung nilai-nilai etis tertentu merupakan dasar umum 

pada  pikiran dan ratio regisdari kaidah hukum dan juga merupakan jantung dari 

suatu peraturan hukum. Kaidah hukum adalah konkretisasi dari asas hukum 

dimana suatu asas hukum dapat dijadikan kaidah hukum. Sebaliknya, dari satu 

suatu atau beberapa kaidah hukum dapat diabstraksikan sebagai asas hukum. 

Asas-asas hukum tersebut menyebabkan keseluruhan kaidah hukum tersusun 

sebagai suatu sistem yang relative utuh. pengetahuan asas-asas hukum penting 

dalam suatu pengambilan putusan hukum. 

 Asas hukum itu sesungguhnya mengatur tetapi dengan cara tidak muncul 

sebagai aturan yang kongkret. Tidak ada hukum dan sistem hukum yang bisa 

berjala tanpa memiliki asas hukum. Asas hukum ini dapat dinyatakan secara 

eksplisit, tetapi mungkin juga tersembunyi di belakang peraturan. Kendatipun asas 

hukum itu tidak dinyatakan secara tegas dan juga tidak bisa ditemukan dengan 

cara mencari ikatan keumuman yang menyatukan berbagai pasal, tetapi tetap 

diandalkan (verondersteld). Bahwa ada “sesuatu” yang menyatukan hukum 

sebagai suatu keseluruhan. Sesuatu itupun bisa kita namakan sebagai asas hukum. 
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Asas keadilan adalah kerjasama untuk menghasilkan masyarakat yang 

bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan 

yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup berdasarkan kemampuan 

aslinya. 

Keadilan sosial bukan sekedar masalah distribusi ekonomi saja, melainkan 

jauh lebih luas, mencakup keseluruhan dimensi moral dalam penataan politik, 

ekonomi, dan semua aspek kemasyarakatan lainnya. Dengan kata lain, keadilan 

sosial menunjuk pada keadilan dalam mendistribuskan sumber daya atau suatu 

penilaian terhadap hasil yang diterima yang merupakan perwujudan relasi yang 

adil disemua tingkat sistem kemasyarakatan, dan kesetaraan dalam segala hal. 

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah reaksi individu terhadap 

pengalokasian sumber daya apakah dinilai fairatau tidak. 

Menurut Teori keadilan John Rawls adalah keadilan sebagai fairrness. 

Watak fairrness dalam keadilan Rawl ini berangkat dari asumsi dasarnya bahwa 

subjek keadilan merupakan person moral yang rasional, bebas dan memiliki 

kesamaan hak dengan yang lain. Ketiga hal inilah yang disebut Rawls sebagai 

posisi asal atau kondisi awal. Namun ketiga hal itu hanyalah merupakan kondisi 

hipotesis, dan karena itu tidak akan manifest atau terwujud jika tidak ada unsur 

lain yaitu “situasi tanpa pengetahuan”. 

Adapun tujuan hukum pada umumnya atau tujuan hukum secara universal 

menurut Gustav Radbruch yaitu menggunakan asas prioritas sebagai tiga nilai 

dasar hukum atau sebagai tujuan hukum, masing-masing; keadilan, kemanfaatan 

dan kepastian hukum sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang 

diharapkan. 
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Kemanfaatan menurut teori utilitas disini dapat diartikan juga dengan 

kebahagiaan (happiness), jadi, baik buruknya suatu hukum bergantung pada 

apakah hukum itu memberikan sebesar-besarnya kebahagiaan atau tidak bagi 

sebanyak-banyaknya manusia. Oleh karena itu, agar suatu aturan hukum itu dapat 

bermanfaat, harus memenuhi unsur-unsur dari asas manfaat, mengenai akibat 

suatu tindakan, pemuasan kepentingan dan perlindungan bagi pihak melalui 

kepastian hukum. 

Profesionalisme adalah penggabungan karakteristik yang termasuk 

didalamnya adalah sifat mementingkan orang lain. Bisa diandalkan, bertanggung 

jawab, memiliki sifat kepemimpinan dan keterampilan. Secara garis besar 

mendeskripsikan kualitas dari seseorang. Seorang profesionalisme diwujudkan 

dalam bentuk melakukan suat pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu 

dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya 

komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya itu.  

Dengan melihat ciri-ciri umum profesi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang 

berada diatas rata-rata. Disatu sisi ada tuntutan atau tantangan yang sangat berat, 

tetapi dilain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam 

kerangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan 

kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi bisa diharapkan akan 

tercipta suatu realitas masnyarakat yang semakin baik. 

Asas yang mendukung asas profesionalitas yakni asas keadilan dan asas 

manfaat, Asas profesionalitas dapat memberikan keadilan kepada masyarakat 

karena memandang aspek kehidupan sesuai dengan profesionalisme. Demikian 
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juga dengan profesi kesehatan maupun tenaga lainnya harus berdasarkan 

profesionalisme, artinya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu 

yang diperoleh dari institusi pendidikan dan dipersyaratkan memiliki sertifikasi 

kompetensi dan izin praktek sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh 

peraturan perundangan, sehingga pendistribusian sumberdaya manusia merupakan 

perwujudan relasi yang adil disemua jenis pelayanan kesehatan. 

Seorang profesionalisme dalam menyelenggarakan pekerjaannya berarti 

memenuhi standar profesi yang dipersyaratkan, memiliki kompetensi  

(pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku tertentu), sehingga dapat 

melakukan pelayanan secara mandiri yang dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat.   

Kode etik profesi pada dasarnya mengandung asas manfaat, memberikan 

kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan 

kesenangan dan kebahagiaan, maka asas profesionalitas yang dikaitkan dengan 

asas manfaat dapat dipahami bagaimana suatu profesi dapat memberikan 

kemanfaatan (kegunaan) bagi sebanyak-banyaknya umat manusia. Kegunaan 

dimaksud tidak semata-mata bagaimana setiap individu memperoleh manfaat 

yang seluas-luasnya, tetapi lebih bagaimana manfaat dicapai dan dinikmati oleh 

kelompok yang lebih luas. 

 

D. PENDELEGASIAN KEWENANGAN DOKTER SPESIALIS 

KEPADA PERAWAT DI BIDANG ANESTESI DIKAITKAN 

DENGAN ASAS PROFESIONALITAS 

 

Kesehatan merupakan hak dasar yang mempengaruhi semua aspek 

kehidupan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 
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sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk 

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.  

Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu upaya dari Pembangunan 

Nasional yang diselenggarakan di semua bidang kehidupan. Pembangunan 

Kesehatan diarahkan guna terciptanya keadaan sehat, dalam Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dinyatakan bahwa Pembangunan 

Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia 

yang produktif secara sosial dan ekonomis. 

Pembangunan Kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan 

prikemanusiaan, keseimbangan, manfaat dan perlindungan, penghormatan 

terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-

norma agama,Pembangunan Kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang 

memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya 

kesehatan sebagai berikut: Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa 

Pembangunan Kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan 

pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan 

bangsa. 
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Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan 

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas 

kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untk mencapai derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya, dapat dijelaskan bahwa fasilitas kesehatan 

yang layak merupakan hak dari masyarakat yang merupakan kewajiban dari 

pemerintah sehingga pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui ketersediaan fasilitas 

kesehatan yang baik secara fisik, maupun sosial sehingga  dapat bermanfaat bagi 

masyarakat.  

Di dalam upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya tersebut, Pembangunan Kesehatan diimplementasikan dalam bentuk 

pelayanan kesehatan berbasis keselamatan Pasien, termasuk didalamnya 

pelayanan Anestesi, kesulitan dalam melaksanakan perlindungan Pasien tidak 

terlepas dari disparitas Tenaga Kesehatan dan Pasien yang cukup tinggi maupun 

pemerataannya di Indonesia. Oleh karena itu seorang Dokter memerlukan 

kemitraan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan demi terpenuhinya hak-hak 

dasar masyarakat akan kesehatan tersebut. Kemitraan itu jelas terkait dengan 

Tenaga Kesehatan yang lain seperti Perawat. Khususnya untuk Dokter Spesialis 

Anestesi, maka salah satu  mitra kerjanya adalah Perawat Anestesi. 

Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan 

keperawatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh 

Pemerintah Republik  Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan, 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang termasuk Tenaga Kesehatan 

adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki 
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pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang 

untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, 

sedangkan Tenaga Kesehatan diatur dengan Undang-Undang dan mempunyai 

klasifikasi minimum dalam hal ini  ketentuan mengenai kualifikasi diatur dalam 

peraturan menteri.  

Peningkatan jenjang pendidikan ini niscaya meningkatkan keahlian dan 

keterampilan tenaga keperawatan. Dengan tingkat pendidikan yang demikian, 

posisi profesi keperawatan akan ditingkatkan sejajar dengan profesi kedokteran, 

dengan lingkup wewenang masing- masing dalam upaya pelayanan kesehatan. 

Sebagaimana Perawat mempunyai kode etik profesi yang disusun oleh Persatuan 

Perawat Nasional Indonesia. Kode Etik Profesi Keperawatan merupakan tindak 

lanjut Lokakarya Nasional Keperawatan tentang pemberlakuan Kode Etik 

Keperawatan. 

Terkait dengan disparitas tenaga Dokter Spesialis Anestesi maka untuk 

pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau, diperlukan suatu pelimpahan 

wewenang pada Tenaga Kesehatan lain khususnya Perawat Anestesi.

 Kemitraan itu menyebabkan dimungkinkannya pendelegasian kewenangan 

pengelolaan Pasien terutama pada sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit). 

Pada saat ini menurut 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. 
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Pasal (1) Permenkes Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pekerjaan Perawat 

Anestesi. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan Perawat Anestesi 

adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Perawat Anestesi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kewenangan berkaitan dengan ijin melaksanakan praktik profesi yang 

memiliki dua makna yaitu ijin dalam arti pemberian kewenangan secara formil 

(formeele bevoegheid), dan (2) ijin dalam arti pemberian kewenangan secara 

materiil (materieele bevoegdheid). Kewenangan materil diperoleh sejak 

memperoleh kompetensi dan kemudian telah diregistrasi dan mendapatkan STR 

(Surat Tanda Registrasi) yang diberikan pemerintah, sehingga memiliki 

kewenangan penuh untuk melakukan praktik pelayanan kesehatan di tempat 

praktiknya. Kewenangan formil adalah izin kepada penerimanya untuk melakukan 

praktek profesi. Seseorang yang memiliki kewenangan formil dapat melakukan 

tindakan medis di suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan surat 

penugasannya di bawah supervisi pimpinan sarana kesehatan tersebut, atau 

bekerja sambil belajar diinstitusi pendidikan spesialisasi di bawah supervisi 

pendidiknya. 

Dalam sudut pandang hukum, kewenangan tetap harus diberikan 

berdasarkan dasar keilmuan sehingga walaupun secara pengalaman Perawat 

Anestesi telah matang dalam pengelolaan tindakan Anestesi, tidak berarti 

menjadikannya sebagai Dokter Spesialis Anestesiologi, karena pemahaman serta 

pengetahuan yang didapat memang berbeda. Hal ini tentu menjadi dilema, karena 

prinsip ketersediaan dan keterjangkauan layanan tetap harus dikedepankan 

disamping profesionalisme.  



119 

Akan tetapi setelah berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan di 

bidang pelayanan kesehatan, maka pendapat demikian tidak lagi menjadi satu-

satunya pendapat yang bisa dipertahankan, karena dalam peraturan perundang-

undangan yang ada terkait dengan pelayanan kesehatan mempunyai ketentuan 

pidana yang terdapat dalam undang-undang kesehatan, bukan hukum pidana 

umum dalam artian seperti yang diatur dalam KUHP. Dalam hal ini terutama 

apabila tindakan pidana dimaksud adalah tindakan pidana yang sejenis, hal ini 

sejalan dengan prinsip lex spesialis derogat lex generalis.  

Di aspek administrasi, pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan dalam hal 

pelimpahan kewenangan jika terjadi dugaan malpraktek akan terkait dengan 

kewenangan yang dimilikinya. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa 

Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan keehatan haruslah mereka yang 

mempunyai keahlian dan kewenangan. 

Keahlian menunjukkan kepada keahlian yang dimiliki Tenaga Kesehatan 

berdasarkan pendidikan yang dilaluinya, sedangkan kewenangan berbicara 

tentang izin yang dimiliki dalam melakukan praktek. Menurut Permenkes Nomor 

519 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan 

Terapi Intensif di Rumah Sakit Bab III mengenai pengorganisasian tanggung 

jawab Dokter Spesialis Anestesiologi sebagai koordinator pelayanan pada Pasal 1 

Permenkes Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat 

Anestesi, Untuk Perawat Anestesi Surat Tanda registrasi Perawat Anestesi yang 

selanjutnya disingkat STRPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemeritah 

kepada PerawatAnestesi yang telah memiliki sertfikat kompetensi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Surat Izin kerja Perawat 
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Anestsi yang selanjutnya disingkat SIKPA adalah bukti tertulis pemberian 

kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan anastesi di fasilitas 

pelayanan kesehatan.  

Keahlian menunjukkan kepada keahlian yang dimiliki Tenaga Kesehatan 

berdasarkan pendidikan yang dilaluinya, sedangkan kewenangan berbicara 

tentang izin yang dimiliki dala melakukan praktek. Dalam pelayanan kesehatan 

surat tanda registrasi dan surat izin praktik harus dimiliki oleh seorang Dokter 

atau Perawat. Surat tanda registrasi menitikberatkan pemenuhan persyaratan 

keahlia profesional seperti bukti pendidikan, pernyataan telah membaca sumpah 

Dokter, memiliki sertifikat kompetensi, surat keterangan sehat fisik dan mental, 

dan pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan etika profesi.  

Surat izin praktik merupakan persyaratan administratif yang akan 

memberikan kewenangan kepada Tenaga Kesehatan menjalankan profesinya 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Wujud 

pertangungjawaban dapat berupa sanksi pencabutan izin praktek seperti yang 

terdapat dalam pasal sanksi administratif yang dilakukan terhadap Tenaga 

Kesehatan. 

Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti, bahwa 

kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi 

oleh masyarakatnya. Terjadi konflik antara nilai-nilai hukum berasal dari interaksi 

antara nilai-nilai tertentu dengan struktur sosial dimana nilai-nilai itu dijalankan. 

Dalam kondisi masyarakat majemuk, seperti indonesia, hukum modern 

lebih dikedepankan sehingga yang akan tersingkir adalah masyarakat tradisional. 
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Namun tentunya demi memenuhi rasa keadilan dan profesionalitas, hukum harus 

mengadopsi nilai-nilai sosial kelompok masyarakat yang ada. 

Dengan demikian dalam pembentukan hukum, berbagai aspek sosial harus 

diperhatikan demi berlakunya hukum secara efektif, karena pada dasarnya hukum 

merupakan kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk mengatur tingkah laku manusia 

dalam pergaulan hidup, sehingga sesuai tujuannya pengaturan dalam Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit dan 

Permenkes Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat 

Anestesi dapat memberikan perlindungan kepada Pasien dan juga masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan Anestesi, serta memberikan kepastian hukum 

bagi Pasien, masyarakat dan tenaga kesehatan. 

Sehingga dapat dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja: 

jika ditentukan tentang pendelegasian kewenangan dari Dokter Spesialis kepada 

Perawat di bidang Anestesi, maka dipenuhi asas profesionalitas.  

 

E. PENUTUP 

Undang-undang disusun untuk melindungi warga negaranya, seharusnya 

ada sebuah perangkat hukum yang diperlukan yakni surat pendelegasian 

kewenangan dari Dokter Spesialis Anestesi kepada Perawat Anestesi. Dalam hal 

ini setiap tindakan yang dilakukan oleh Perawat Anestesi harus sesuai dengan 

supevisi dari Dokter Spesialis Anestesi. Tugas Dokter Spesialis Anestesi, 

Mengawasi pelaksanaan pelayanan Anestesia setiap hari, mengatasi permasalahan 

yang berkaitan dengan pelayanan Anestesia; mengevaluasi kegiatan Anestesi. 

Tanggung Jawab: menjamin terlaksananya pelayanan Anestesiologi dan terapi 

intensif yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan Pasien, pelaksanaan 
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pencatatan, evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan di Rumah Sakit, 

pelaksanaan program menjaga mutu pelayanan Anestesia dan keselamatan Pasien 

didalam Rumah Sakit. 

 Peranan Perawat Anestesi diharapkan dapat menunjang praktik pelayanan 

kesehatan yang ditunjukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan 

merata serta berkualitas, juga terjangkau. Perawat Anestesi dalam melaksanakan 

pelayanan Anestesi berada dibawah supervisi Dokter Spesialis Anestesiologi yang 

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Perawat Anestesi dalam 

menjalankan pelayanan Anestesi berwenang untuk melakukan tindakan asuhan 

keperawatan Anestesi pada; Pra Anestesi; Intra Anestesi; Pasca Anestesi juga atas 

supervisi dari Dokter Spesialis Anestesi. 

Namun pada kenyataanya dalam pelayanan Anestesi dirumah sakit yang 

tidak memiliki Dokter Spesialis Anestesi, atau saat Dokter SpesialisAnestesi tidak 

berada ditempat, maka dorongan untuk memperbaiki situasi pelayanan anesesi 

melalui pengaturan yang holistik harus dilakukan. Sehubungan hal tersebut 

Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes 

Mengenai pelayanan Anestesi termasuk di dalamnya diatur juga mengenai 

kewenangan Dokter Spesialis Anestesi dan kewenangan mengenai Perawat 

Anestesi.   

Terkait dengan ketetntuan batasan kewenangan dari Perawat Anestesi, 

hukum berfungsi sebagai kontrol dan hukum harus dilihat atau dipandang sebagai 

seuatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan sosial. Perawat Anestesi di tempat pelayanan kesehatan selama ini 
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telah memenuhi kebutuhan massyarakat terkait disparitas dan keterbatasan Dokter 

Spesialis Anestesi. 

Pendelegasian kewenangan dari doker spesialis Anestesi kepada Perawat 

Anestesi harus sesuai dengan kewenangan Perawat Anestesi, sehingga dipenuhi 

asas profesionalitas, keadilan serta manfaat bagi masyarakat. 

Dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja: jika ditentukan 

tentang pendelegasian kewenangan dari Dokter Spesialis Anestesi kepada Perawat  

di bidang Anestesi, maka dipenuhi asas profesionalitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


