
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

1. Pendelegasian Kewenangan Dokter Spesialis Kepada Perawat Di 

Bidang Anestesi 

a. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya 

kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat agar upaya 

kesehatan berhasil guna dan berdaya guna, pemerintah perlu 

merencanakan, mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan 

upaya kesehatan ataupun sumberdayanya secara serasi dan seimbang 

dengan melibatkan peran aktif masyarakat.  

b. Tenaga Kesehatan terdiri dari berbagai profesi  yang mengabdikan diri 

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk beberapa jenis profesi 

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dan 

berfungsi serta berdaya guna untuk masyarakat, wajib memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dengan ijazah dari 

lembaga pendidikan atau institusi pendidikan.  

c. Kewenangan seorang Tenaga Kesehatan adalah kewenangan hukum 

(rehtsbevoegheid) yang dipunyai oleh seorang Tenaga Kesehatan untuk 

melaksanakan pekerjaannya, memberikan hak kepada Tenaga Kesehatan 
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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. 

d. Dokter Spesialis Anestesi adalah Dokter yang mengabdikan diri dalam 

bidang Anestesi, memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 

pendidikan spesialis Anestesi, yang mempunyai kekuasaan untuk 

melakukan pekerjaan di bidang Anestesi, setelah mendapatkan kompetensi 

dari kolegium pendidikan spesialis Anestesi. 

e. Perawat Anestesi adalah Perawat yang telah diberi pendidikan formal 

secara teoritis dan praktek dalam bidang Anestesi dan berkompetensi 

untuk melakukan pelayanan dalam pelayanan Anestesi, 

Kualifikasi  pendidikan Perawat Anestesi di Indonesia adalah Program 

Pendidikan Akademi Anestesi  dan dan D – III KeperawatanAnestesi, dan 

lamanya program pendidikan ini adalah selama 3 (tiga) tahun. 

f. Kewenangan Perawat Anestesi dalam menjalankan pelayanan Anestesi 

berwenang untuk melakukan tindakan asuhan keperawatan Anestesi pada 

Pra Anestesi, Intra Anestesi, Pasca Anestesi dibawah supervise Dokter 

Spesialis Anestesi, kewenangan dalam melakukan tindakan Anestesi di 

daerah yang tidak ada Dokter Spesialis Anestesiologi, sekaligus 

menjadikan Anestesi kedalam ruang lingkup asuhan keperawatan, 

khususnya keperawatan Anestesi.  

g. Pendelegasian kewenangan Dokter Spesialis kepada Perawat di bidang 

harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, 
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bertujuan untuk kelancaran tugas sebagai kemitraan, di samping itu dalam 

hal Dokter Spesialis tidak ada di tempat dalam kegawatdaruratan Perawat 

Anestesi diperbolehkan untuk melampuai kewenangan dengan syarat 

sesuai dengan pendidikan lanjutan yang telah dijalaninya. 

2. Asas Profesionalitas 

a. Tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan Hukum 

selalu berupaya menjamin bahwa segenap anggota masyarakat 

diperlakukan menurut tolak ukur yang obyektif 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 pengunaan asas hukum tidak mungkin hanya satu, di 

dalam asas profesionalitas didukung oleh asas keadilan. 

b. Asas profesionalitas dapat memberikan keadilan kepada masyarakat 

karena memandang aspek kehidupan sesuai dengan profesionalisme. 

Demikian 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.  

c. Profesionalisme adalah penggabungan karakteristik yang termasuk 

didalamnya sifat mementingkan orang lain, bisa diandalkan, bertanggung 
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jawab, memiliki sifat kepemimpinan dan keterampilan.  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, dan pada 

saat yang sama ada kepentingan yang lebih kecil harus dikesampingkan 

demi kesenangan banyak orang. 

3. Pendelegasian kewenangan Dokter Spesialis kepada Perawat Di 

Bidang Anestsi Dikaitkan Dengan Asas Profesionalitas 

a. Pendelegasian kewenangan dari Dokter Spesialis kepada Perawat di 

bidang Anestesi adalah keniscayaan, namun harus dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, di bawah supervisi Dokter 

SpesialisAnestesiologi yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk 

itu, di manaPerawatAnestesi dalam menjalankan pelayanan Anestesi 

berwenang untuk melakukan tindakan asuhan keperawatanAnestesi pada, 

Pra Anestesi, Intra Anestesi, dan Pasca Anestesi. 

b. Asas profesionalitas sebagai dasar pembentukan peraturan hukum yang 

mengedepankan penghargaan terhadap profesi yang dilakukan berdasarkan 

peribadian, kejujuran serta itikad baik, yang didukung oleh asas keadilan 

di mana setiap orang mendapakan haknya berdasarkan kemapuan yang 

dipunyai masing-masing, demi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi 

sebanyak-banyaknya orang. 

c. Pendelegasian kewenangan dilakukan oleh pemberi dan penerima demi 

tidak boleh melampaui batas-batas, namun dalam kegawatdaruratan 
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diperbolehkan; asas profesionalitas mengedenpankan kepribadian, 

kejujuran, itikad baik, didukung olehasas keadilan danasas kemanfaatan 

serta asas etika; dirumuskan jawaban sementara: jika ditentukan tentang 

pendelegasian kewenangan dari Dokter Spesialis kepada Perawat di 

bidang Anestesi, maka dipenuhi asas profesionalitas. 

 

B. SARAN  

1. Agar sarana kesehatan, tempat Dokter Spesialis Anestesi dan Perawat 

Anestesi bekerja agar sadar hukum, dalam arti mengetahui, memahami dan 

mematuhi peraturan perundang-undangan secara umum, khususnya 

tentang pendelegasian kewenangan dan membuat peraturan rumah sakit 

yang komperhensif, karena dengan diberlakukannya tanggung jawab 

hukum terpusat di rumah sakit bertanggung jawab atas seluruh kelalaian 

yang dilakukan Tenaga Kesehatan dirumah sakit harus berhati-hati dan 

melakukan pengawasan holistik. 

2. Agar Dokter Spesialis Anestesi dalam mendelegasikan kewenangan 

kepada Perawat Anestesi mengetahui batas-batas dari kewenangan 

Perawat Anestesi dan tidak melakukan pelampauan pendelegasian 

kewenangan, karena kewenangan Perawat Anestesi yang terbatas diatur 

oleh hukum sesuai dengan kompetensi Perawat Anestesi, karena 

pelampauan pendelegasian kewenangan kepada PerawatAnestesi 

mengakibatkan adanya tanggung jawab hukum pemberi delegasi, baik 

secara hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi dalam 

hal Pasien Anestesi menderita kerugian baik materil maupun immaterial. 



129 

3. Agar Pasien diberikan informasi yang jelas tentang seluruh proses dalam 

hal terjadi pendelegasian melampaui kewenangan dari Dokter Spesialis 

kepada Perawat di bidang Anestesi, karena ada hak Pasien yang paling 

asasi yakni hak untuk menentukan diri sendiri dan dalam hak Pasien 

menolak atas pendelegasian melampaui kewenangan, adalah hak Pasien 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seseuai dengan yang dibutuhkan. 

4. Agar organisasi profesi terkait yang melindungi Dokter Spesialis Anestesi 

ialah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Persatuan Dokter Anestesi dan 

Terapi Intensif (PERDATIN), dan Ikatan Perawat Anestesi (IPA) selalu 

mengawasi penaatan kode etik profesi, karena pendelegasian kewenangan 

dalam bidang ilmu pengetahuan selalu sesuai dengan kode etik masing-

masing profesi, di mana para profesional taat dan menghargai asas-asas 

dan norma-norma etika yang berlaku.  


