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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Keperawatan 

Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, 

keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. 

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik 
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di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan.69 Perawat merupakan tenaga professional yang 

mempunyai kedudukan setara dengan dokter dalam penanganan pasien sesuai 

dengan batas kewenangannya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan 

perawat merupakan tenaga kesehatan yang memegang peranan penting upaya 

memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu keperawatan. Tindakan 

keperawatan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan optimal pasien (carring). 

70 

Dalam memberikan pelayanan kesehatan perawat sebagai tenaga 

kesehatan mengupayakan kesembuhan pasien. Hubungan tenaga kesehatan 

yaitu perawat dapat digambarkan dengan tiga model, yaitu:71 

1. Model Engineering; 

Tenaga kesehatan bertindak sebagai ilmuwan yang menerapkan hasil 

penelitian ilmiah, tanpa terikat nilai dan norma yang hidup dan berlaku di 

dalam masyarakat. Tenaga kesehatan bertindak sesuai dengan keputusan 

dan keninginan pasien dalam keadaan bagaimanapun. 

2. Model Paternalestik; 

Tenaga kesehatan dipandang ahli dalam bidang kesehatan dan moral. 

Tenaga kesehatandianggap lebih tahu yang terbaik bagi pasien sehingga 

tenaga kesehatan yang membuat keputusan dan pasien senantiasa yang 

membuat keputusan dan pasien senantiasa menaatinya. 

3. Model Kontrak Sosial. 

Model kontrak social membebani tenaga kesehatan dan pasien hak dan 

kewajiban secara timbal balik. Khususnya dalam bidang pelayanan 

kesehatan, terutama dalam pelayanan keperawatan oleh perawat. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. 

Pasal 37 peawat dalam melaksanakan praktik berkewajiban:72 

a. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan 
standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar 
pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga 
kesehatan lain yang lebih tepat sesuia dengan lingkup dan tingkat 
kompetensinya; 

d. Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar; 
e. Memberikan informasi yang lengkap, jujr, benar, jelas, dan mudah 

dimengerti tindakan keperawatan kpeda klien dan/atau keluarga sesuai 
dengan batas kewenangannya; 

f. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan 
lain yang sesuai dengan kompetensi perawat; dan 

g. Melakaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Pasal 38 dalam praktik keperawaatan, klien berhak: 

a. Mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang tindakan 
keperawatan yang akan dilakukan; 

b. Meminta pendapat perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya; 
c. Mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar 

pelayanan keperawatan, standar prosedur operasional, dan ketentuan 
peraturan perundang-undang; 

d. Member persetujuan atau penolakan tindakan keperawatan yang akan 
diterimanya; dan 

e. Memperoleh keterjagaan kerahasian kondisi kesehatannya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 2014 Tentang Keperawatan, klien berhak untuk memberikan 

persetujuan atau penolakan tindakan keperawatan yang akan diterimanya. 

Sebagai tenaga kesehatan perawat memberikan upaya pelayanan kesehatan 

serta klien untuk menghindari kerugian yang muncul dari perawat dan klien. 

B. Kewenangan 

Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu 

atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Setiap perbuatan 
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pemerintah harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Tanpa adanya 

kewenangan yang sah pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat 

melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Kewenangan yang dimiliki tenaga 

kesehatan untuk melaksanakan pekerjaanya, atas dasarn kewenangan tersebut 

tenaga kesehatan berhak melakukan pengobatan sesuai dengan bidangnya. 

Dalam Hukum Administrasi Negara kewenangan perarawat dalam menjalankan 

pelayanan kesehatan terdiri dari tiga bentuk pelimpahan kewenangan , yaitu:73 

1. Kewenangan Atributif 

Kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan badan dan/atau 

pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.74Kewenangan atributif berasal 

dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar. 

Kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak 

dibagi-bagikan kepada siapapun. Wewenang dikemukakan bila undang-

undang menyerahkan wewenang tertentu kepada organisasi tertentu.75 

Kewenangan seorang perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan 

secara mandiri sesuai dengan ruang lingkup dan tingkat kompetensinya 

dimana perawat memiliki kewenangan untuk melakukan asuhan keperawatan 

secara mandiri dan komperehensif serta tindakan kolaborsai keperawatan 

dengan Tenaga Kesehatan lain sesuai dengan kualifikasinya dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 62 

bebunyi:76 

(1) Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai 
dengan kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya. 

(2) Jenis Tenaga Kesehatan tertentu yang memiliki lebih dari satu jenjang 
pendidikan memiliki kewenangan profesi sesuai dengan lingkup dan 
tingkat Kompetensinya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan profesi sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 
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Didalam keadaan tertentu seorang Tenaga Kesehatan yaitu perawat yang 

memberikan pelayanan kedokteran dan/atau kefarmasian dalam batas 

tertentu. Serta tidak adanya Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan 

untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan serta tidak 

dimungkinkan untuk dirujuk. Perawat dapat memberikan pelayanan diluar 

kewenangannya di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan dalam Pasal 63 berbunyi:77 

(1) Dalam keadaan tertentu Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan 
diluar kewenangannya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai menjalankan keprofesian diluar 
kewenangannya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Menteri. 
 
Berdasarkan kewenangan atributif dalam Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 2014 tentang Keperawatan tercantum dalam Pasal 29 yang 

berbunyi:78 

(1) Dalam meneyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas 
sebagai: 
a. Pemeberi asuhan keperawatan; 
b. Penyuluh dan konselor bagi klien; 
c. Pengelola pelayanan keperawatan; 
d. Peneliti keperawatan; 
e. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau 
f. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara 
bersama ataupun sendiri-sendiri. 

(3) Pelaksanaan tugas perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilaksanakan bertanggung jawab dan akuntabel 

Penjelasan tentang kewenangan yang bisa dilakukan perawat sesuai 

dengan pengertian kewenangan atributif dalam Undang-Undang Nomor 38 
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Tahun 2014 tentang Keperawatan dimana seorang perawat dapat melakukan 

kewenangan diluar kewenangan berdasarkan Pasal 33 berbunyi:79 

(1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f merupakan penugasan Pemerintah yang 
dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga 
kefarmasiaan disuatu wilayah tempat Perawat bertugas. 

(2) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian disuatu 
wilayah tempat Perawat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan setempat. 

(3) Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memeperhatikan 
kompetensi Perawat. 

(4) Dalam melaksanakan tugas pada keaddan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) perawat berwenang: 
a. Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat 

tenaga medis; 
b. Merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada system rujukan; dan 
c. Melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak 

terdapat tenaga kefarmasian 

Dalam penjelasannya Pasal 33 ayat (4) butir a menjelaskan yang 

dimaksud dengan penyakit umum merupakan penyakit atau gejala yang 

ringan dan sering ditemukan sehari-hari dan berdasarkan gejala yang 

terlihat (simtomatik), antara lain, sakit kepala, batuk pilek, diare tanpa 

dehidrasi, kembung, demam, dan sakit gigi. Perawat juga dapat 

memberikan pelayanan kefarmasian secaa terbatas dimana dalam 

penjelasanya Pasal 33 ayat (4) butir c yaitu yang dimaksud dengan 

pelayanan kefarmasian secara terbatas adalah kegiatan menyimpan dan 

menyerahkan obat kepada klien. 

Perawat dalam keadaan darurat dapat memberikan pertolongan 

pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahhun 2014 tentang 

Keperawatan pada Pasal 35 berbunyi:80 
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(1) Dalam kedaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, 
Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai 
dengan kompetensinya. 

(2) Pertolongan pertama dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk 
menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut. 

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan klien. 

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Seorang perawat dapat melakukan pelayanan diluar kewenangannya. 

Didalam Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik 

Perawat pada Pasal 10 berbunyi:81 

(1) Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien 
dan tidak ada dokter ditempat kejadian, perawat dapat melakukan 
pelayanan kesehatan diluar kewenangannya sebagaimana dimaksud 
Pasal 8. 

(2) Bagi perawat yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki 
dokter dalam rangka melaksanakan tugas pe,erintah, dapat melakukan 
pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagimana dimaksud dalam 
Pasal 8. 

(3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus mempertimbangkan kompetensi, tingkat 
kedaruratan dan kemungkinan untuk dirujuk. 

(4) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud ayat (2) 
adalah kecamatan, atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

(5) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terdapat 
dokter, kewenangan perawat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak 
berlaku. 

Didalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat 
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mengatur tentang perawat dimana perawat dapat memberikan pelayanan 

keadaan darurat dalam Pasal 20 berbunyi:82 

(1) Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang/pasien, 
perawat berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan diluar 
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 

(2) Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditunjuk penyelamatan jiwa. 

2. Kewenangan Delegatif 

Kewenangan delegatif adalah pemindahan atau pengalihan kewenangan 

dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.83Dengan adanya 

penyerahan tersebut maka kewenangan dan tanggung jawab beralih kepada 

penerima kewenangan (delegantaris). Pelimpahan kewenangan delegatif dari 

pemilik kewenangan delegatif atau pemberi kewenangan delegasi, maka 

delegan kehilangan wewenangnya dan tidak dapat lagi menggunakan 

wewenang tersebut. Sedangkan bagi penerima wewenang delegasi atau 

penerima limpahan wewenang delegasi (delegantaris) dapat bertindak atas 

namanya sendiri dengan demikian terjadi pelaksanaan kewenangan mandiri 

oleh delegantaris dan delegantaris bertanggung jawab sepenuhnya atas 

tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengguna (limpahan) 

wewenang delegasi yang diterimanya.84 

Pemberian atau pelimpahan delegasi hanya dapat dilakukan apabila 

kewenangan untuk mendelegasikan diatur dalam peraturan perundang-

undangan.Delegasi dalam penyerahan wewenang, pemberi wewenang telah 

lepas dari tanggung jawab hukum atau tuntutan pihak ketiga bilamana 

pengguna wewenang itu timbul kerugian pada pihak lain. Syarat-syarat 

pelimpahan wewenang: 

a. Delegasi harus definiti dan pemberi delegasi tidak dapat lagi 
menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan. 

b. Delegasi harus berdasarkan undang-undang. 
c. Delegasi tidak kepada bawahan. 
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d. Kewajiban memberi keterangan. 
e. Peraturan kebijakan.85 

Kewenangan delegatif yaitu kewenangan yang bersumber dari suau organ 

pemerintahan kepada orang laindengan dasar peraturan perundang-

undangan. Kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat 

beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih kepada 

delegantaris. Pemberi limpahan tidak dapat dapat menggunakan wewenang 

tersebut kecuai dengan asas contraries atus.86 

3. Kewenangan Mandat 

Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat 

pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat yang lebih 

rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi 

mandat.87Syarat-syarat pemberian mandat sah menurut hukum yaitu:88 

a. Mandataris bersedia menerima pemberian mandat 
b. Kewenangan yang dimandatkan masih dalam batas kewenangan 

mandans dan 
c. Pemberian mandat tidak bertentangan dengan hukum. 

Amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan untuk 

meningkatkan mutu perawat, meningkatkanmutu pelayanan keperawatan, 

memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien. Dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan 

pendelegasian kewenangan delegatif dan mandat diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan memberikan penjelasan tentang 

pelaksanaan tugas perawat dalam melaksanakan pendelegasian wewenang 

pada Pasal 32 berbunyi:89 

(1) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana 
dimaksud Pasal 29 atay (1) huruf e hanya dapat diberikan secara tertulis oleh 
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tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan 
melakukan evaluasi pelaksanaanya. 

(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara delegatif atau mandat. 

(3) Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan 
medis diberikan oleh tenaga medis kepada perawat dengan disertai dengan 
tanggung jawab. 

(4) Pelimahan wewenang secara delegatif sebagimana dimaksud pada ayat (3) 
hanya dapat diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih 
yang memiliki kompetensi yang diberikan. 

(5) Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada 
perawat untuk melakukan tindakan medis dibawah pengawasan. 

(6) Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada pemberi pelimpahan 
wewenang. 

(7) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagimana 
dimaksud ayat (1), perawat berwenang: 
a. Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas 

pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis. 
b. Malakukan tindakan medis dibawah pengawasan atas pelimpahan 

wewenang mandat; dan 
c. Memberikan pelayanan kesehatan dengan program pemerintah 

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan Pasal 32 ayat (4) yaitu tindakan medis yang dapat dilimpahkan 

secara delegatif, antara lain adalah menyuntik, memasang infus, dan 

memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program pemerintah. Penjelasan 

Pasal 32 ayat (5) yaitu tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara mandat, 

antara lain adalah pemberian terpi parental dan penjahitan luka.Pendelegasian 

yang dilakukan tenaga medis kepada tenaga kesehatan, dalam hal ini tenaga 

medis kepada perawat memiliki beberapa persyaratan yaitu: 

a. Dalam melaksanakannya berdasarkan keputusan dokter; 
b. Dapat melakukan tindakan medis tertentu bila telah terlatih; 
c. Pendelegasian harus tertulis dengan instruksi yang jelas pelaksanaanya serta 

petunjuk bila timbul komplikasi; 
d. Harus ada bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaanya; 
e. Perawat berhak menolak bila ia merasa tidak mampu.90 

Pendelegasian pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis kepada 

perawat memiliki persayaratan yaitu:91 
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a. Pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh tenaga medis kepada perawat 
secara tertulis. 

b. Pelimphan kewenangan tenaga medis kepada perawat diberikan kepada 
perawat profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi 
diperlukan 
 

C. Kuasa Pada Umumnya 

Kuasa atau wettelijke vertegenwoordig atau legal mandatory (legal 

representative). Undang-undang telah menetapkan seseorang atau badan untuk 

dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan tersebut 

tanpa memerlukan surat kuasa.92 

a. Pengertian Kuasa secara Umum 

Kuasa adalah seseorang yang dari pemberi kuasa diberi wewenang mewakili 

kepentingannya. Pasal 1792 KUH Perdata berbunyi:93 

pemberian kuasa ialah suatu perjanjian dengan mana seorang 
memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk 
atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. 
 
Suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasanya 

(wewenang) kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya 

menyelenggarakan suatu urusan. Dalam pemberian dan penerimaan surat 

kuasa dapat dilakukan dalam suatu akta umum, dalam bentuk tulisan bawah 

tangan, sepucuk surat, ataupun dalam bentuk lisan. Dalam kuasa terdapat 

dua belah pihak yang terdiri:94 

a. Pemberi kuasa lastgever ( instruction, mandate); 

b. Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat 

melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa. 

Dalam lembaga hukum pemberi kuasa atau lastgever ( volmacht, full 

power), jika: 
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a. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada 

penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi 

dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa; 

b. Maka dari itu penerima kuasa (lastheber, mandatory) berkuasa penuh, 

bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas 

nama pemberi kuasa;95 

c. Maka pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa 

sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang 

yang diberikan pemberi kuasa.96 

b. Sifat Perjanjian Kuasa 

a. Penerima Kuasa Langsung Berkapasitas sebagai Wakil Pemberi Kuasa.97 

Pemberi kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal 

antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, hubungan hukum itu langsung 

menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada kuasa 

menjadi wakil penuh (full power) pemberi kuasa yaitu: 

1. Memberi hak dan kewenangan (authority) kepada kuasa, bertindak 

untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga; 

2. Tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi 

kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan kuasa tidak melampaui 

batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya; 

3. Dalam ikatan hubungan hukum yang dilakukan kuasa dengan pihak 

ketiga, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materiil atau 

principal atau pihak utama, dan penerima kuasa berkedudukan dan 

berkapasitas sebagai pihak formil. 

Segala bentuk akibat hukum, tindakan yang dilakukan kuasa 

kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formil, mengikat 

kepada pemberi kuasa sebagai principal (pihak materiil). Menurut sifatnya, 
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pemberi kuasa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk 

Wetboek voor Indonesia). 

Pasal 1794 berbunyi:98 

Pemberi kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika 
diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir upahnya 
tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh 
meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 
411 untuk wali.  
 

Pasal 1797 berbunyi:99 

Si kuasa tidak diperbolehkan  melakukansesuatuapapun yang 
melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk 
menyelesaikan suatu urusandenan jalanperdamaian, seseksli  tidak 
mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranyakepada 
keputusan wasit 
.  

Pasal 1799 berbunyi:100 

Sipemberikuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan 
siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan menuntut 
daripadanya pemenuhan perjanjiannya. 

 
b. Pemberi Kuasa Bersifat Konsensual 

Sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah konsensual 

(consensuale overeenkomst), ialah perjanjian berdasarkan adanya 

kesepakatan (agreement) dalam artian:101 

1. Hubungan pemberi kuasa, bersifat partai yang terdiri dari dua belah 

pihak antara pemberi dan penerima kuasa. 

2. Hubungan hukum dituangkan dalam perjanjian pemberi kuasa, 

berkekuatan mengikat sebagai persetujuan diantara kedua belah 

pihak. 

3. Maka dari itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan 

pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak. 

Maka dari itu dalam Pasal 1792 KUHPerdata menyatakan bahwa 

“pemberi kuasa adalah suatu perjanjian dengan nama seorang lain, yang 
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menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.Pasal 

1793 KUHPerdata menyatakan bahwa “kuasa dapat diberikan dan diterima 

dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam 

sepuncuk surat atau pun dengan lisan”. 

c. Berkarakter Garansi-kontrak 

Untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa principal 

(pembei kuasa), hanya sebatas:102 

1. Sepanjang kewenangan (volmacht) atau mandat yang diberikan oleh 

pemberi kuasa. 

2. Apabila kuasa bertindak melampaui mandat, tanggung jawab pemberi 

kuasa hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandat yang 

diberikan. Sedangkan pelampauan tersebut adalah tanggung jawab 

kuasa, sesuai dengan asas “garansi-kontrak” yang digariskan dalam 

Pasal 1806 KUHPerdata berbunyi.103 

Sikuasa yang telah memberitahukan secara sah tentang hal 
kuasanya kepada orang dengan siapaia mengadakan suatu 
perjanjian dalam kedudukannya sebagaikuasa itu, tidaklah 
bertanggung jawab tentangapa yang terjadi diluar batas kuasa itu, 
kecuali jika ia secara pribadi mengikatkan diri untuk itu. 
 

Maka dari itu sepanjang tanggung jawab pelaksanaan dan pemenuhan 

kepada pemberi kuasa, sepanjag pelaksanaan dan tindakan sesuai dengan 

mandat dan instruksi yang diberikan. Diluar dari itu akan menjadi tanggung 

jawab kuasa sesuai dengan anggapan hukum atas tindakan kuasa yang 

melampaui batas kuasa secara sadar telah member garasi bahwa dia sendiri 

yang akan memikul pelaksanaan sepenuhnya. 

3. Berakhirnya Kuasa.104 

Berakhirnya kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata berbunyi:105 

Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; 
dengan pemberitahuan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si 
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kuasa dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya sipemberi 
kuasa maupun kuasa dengan perkawinannya si perempuan yang 
memberikan atau menerima kuasa. 

Hal-hal yang mengakhiri pemberian kuasa menurut Pasal 1813 
KUHPerdata. 

a. Pemberi Kuasa Menarik Kembali secara Sepihak 

Ketentuan penarik atau pencabutan kembali (revocation, herroepen) 

kuasa oleh pemberi kuasa, diatur dalam Pasal 1814 KUHPerdata yang 

berbunyi:106 

Sipemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu 
dikehendakinya dan jika ada alasan untuk itu memaksa si kuasa untuk 
mengembalikan kuasa yang dipegangnya. 

Dengan acuan: 

a. Pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa; 
b. Pencabutan dapat dilakukan secara tegas dalam bentuk: 

1. Mencabut secara tegas dengan tertulis, atau 
2. Meminta kembali surat kuasa, dari penerima kuasa 

c. Pencabutan secara diam-diam, berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata 
berbunyi.107 

Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan 
suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa 
yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan 
itu kepada orang yang disebut belakangan. 

Pemberi kuasa mengangkat atau menunjuk kuasa baru untuk 

melaksanakan urusan yang sama. Tindakan itu berakibat, kuasa yang 

pertama, terhitung sejak tanggal pemberian kuasa kepada kuasa yang 

baru, ditarik kembali secara diam-diam. Sebaiknya pencabutan baiknya 

dilakukan secara terbuka dengan memberitahukan atau 

mengumumkannyaa. Dengan cara tersebut akan memberikan 

perindungan hukum kepada pemberi kuasa dan pihak ketiga. Karena 

setiap tindakan yang dilakukan kuasa untuk dan atas nama pemberi 

kuasa tidak sah dan dianggap melawan hukum, sehingga tidak dapat 
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dipertanggungjawabkan kepada pemberi kuasa. Namun sebaliknya 

apabila pencabutan kuasa dilakukan secara terbuka semua tindakan yang 

dilakukan kuasa kepada pihak ketiga yang beritikad baik tetap mengikat 

kepada pemberi kuasa. 

b. Salah Satu Pihak Meninggal 
 

Pasal 1813 KUHPerdata menegaskan dengan meninggalnya salah 

satu pihak dengan sendirinya pemberian kuasa akan berakhir demi 

hukum. Hubungan hukum tidak berlanjut kepada ahli waris. Namun 

apabila kuasa itu ingin diteruskan kepada ahli waris, harus dibuat surat 

kuasa yang baru. 

c. Penerima Kuasa Melepas Kuasa 

Pasal 1817 KUHPerdata, member hak secara sepihak kepada kuasa 

untuk melepaskan (op zegging) kuasa yang diterimanya, dengan 

syarat:108 

a) Harus memberitahukan kehendak pelepasan itu kepada pemberi 
kuasa. 

b) Pelepasan tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak. 
D. Jenis Kuasa 

1. Kuasa Umum 

Pemberian kuasa diataur dalam Peraturan Perundang-Undangan di dalam 

Pasal 1795 KUHPerdata berbunyi:109 

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya 
satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi 
segala kepentingan si pemberi kuasa. 

Kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk 

mengurus suatu kepentingan pemberi kuasa yaitu:110 

a) Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa; 
b) Pengurusan itu meliputi segal sesuatu yang berhubungan dengan 

kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya; 
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c) Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan dan 
tindakan pengurusan kepentigan pemberi kuasa. 

Dari sudut pandang hukum kuasa umum adalah pemberian kuasa 

mengenai suatu pengurusan, disebut beherder atau manajer untuk mengatur 

kepentingan kuasa. 

2. Kuasa Khusus 

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara kuasa khusus dimana telah 

diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata yaitu mengenai suatu kepentingan 

tertentu ataupun lebih. Khusus menjadi landasan pemberian kuasa untuk 

bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan dari pemberi kuasa 

sebagai pihak principal.111 

3. Kuasa Istimewa 

Pada pasal 1796 KUHPerdata menyebutkan perihal ketentuan kuasa khusus 

yang berbunyi:112 

Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya 
meliputi perbuatan perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk 
memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik 
diatasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, atau suatu 
perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, 
diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. 

Syarat-syarat pemberian kuasa sah menurut hukum yang harus dipenuhu 

kuasa istimewa yaitu: 

a. Bersifat Limitatif 

Pemberian kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu 

yang sangat penting, perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan 

oleh pemberi kuasa sendiri. Pada dasarnya pebuatan tersebut tidak dapat 

dilakuakan kuasa berdasarkan surat kuasa biasa. Untuk menghilangkan 

ketidak bolehan tersebut dibuatlah bentuk kuasa istimewa sehingga 
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tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan 

secara pribadi dapat di wakilkan kepada kuasa.113 

b. Harus Berbentuk Akta Otentik 

Surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang 

sah dalam bentuk akta otentik agar pemberian kuasa istimewa sah 

menurut hukum. Di dalam akta tersebut ditegaskan dengan kata-kata 

yang jelas mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan kuasa.114 

Tenaga Medis dapat memberikan kuasanya (wewenang) kepada 

Tenaga Kesehatan antara lain yaitu perawat yang menerimanya untuk 

atas namanya dalam menyelenggrakan suatu urusan. Pemberian dan 

penerimaan surat kuasa dapat dilakukan dalam satu akta umum, dalam 

tulisan di bawah tangan, dalam sepuncuk surat, ataupun lisan. Pelimphan 

tndakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan dalam Pasal 65 berbunyi:115 

(1) Dalam melakukan pelayanan kesehatan, Tenaga Kesehatan dapat 
Menerima pelimpahan medis dari tenaga medis 

(2) Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefrmasian 
dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga 
apoteker. 

(3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilakukan dengan ketentuan: 
c. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan 

keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan; 
d. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap dibawah 

pengawasan pemberi limpahan; 
e. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang 

dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan 
pelimpahan yang diberikan; dan 

f. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan 
sebagai dasar pelaksanaan tindakan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan tindakan dimaksud pada 
ayat (1). Ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan menteri. 
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Dalam meberikan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan dapat menerima 

limpahan tindakan medis dari tenaga medis sesuai dengan kemampuan dan 

keterampilan yang dimiliki penerima limpahan. Pelaksanaan pelimpahan dari 

tenaga medis kepada tenaga kesehatan tetap berada dibawah pengasawasan 

pemberi limpahan dan tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada 

pemberi limpahan sepanjang pelaksanaan limpahan sesuai dengan pelimpahan 

yang diberikan. Sepanjang pelaksanaan pelimpahan penerima limpahan tidak 

berhak dalam mengambil keputusan sendiri. 

Pelimpahan suatu tindakan kedokteran diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran pada Pasal 23 berbunyi:116 

(1) Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan 
kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidn, atau tenaga 
kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan 
kedokteran atau kedokteran gigi. 

(2) Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagiamana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan dimana terdapat kebutuhan 
pelayanan melebihi ketersediaan dokter atau dokter gigi di fasilitas pelayanan 
tersebut. 

(3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan 
ketentuan: 
a. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan 

keterampilan yang telah dimilki oleh penerima pelimpahan; 
b. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap dibawah pemberi 

pelimpahan; 
c. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang 

dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan 
yang diberikan; 

d. Tindakan yang dilimphakan tidak termasuk mengambil keputusan klinis 
sebagai dasar pelaksanaan tindakan; 

e. Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus. 

Dokter dan dokter gigi dapat memberikan limpahan sautu tindakan medis 

kepada perawat secara tertulis dalam melaksanakan tindakan medis dalam 

memberikan pelimpahan tindakan medis kepada perawat dokter atau dokter gigi 
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tindakan yang diberikan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang 

dimiliki oleh perawat. Dokter atau dokter gigi dalam memberikan limpahan 

kepada perawat dokter tetap mengasawasi pelaksanaan tindakan. Setiap 

tindakan yang dilakukan perawat dalam melaksanakan pelimpahan tindakan 

medis dokter atau dokter gigi tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan 

tindakan tersebut sesuai dengan pelimpahan yang diberikan. Perawat dalam 

menjalankan pelimpahan tindakan medis dari dokter atau dokter gigi tidak berhak 

dalam mengambil keputusan sendiri. Dokter dalam memberikan pelimpahan 

kepada perawat tidak bisa dilakukan secara terus menerus. 

Didalam memberikan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan dapat 

menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis berdasarkan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 65 ayat (1) 

berbunyi “Didalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat 

menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis”. Ketentuan tenaga 

kesehatan dapat menerima limpahan tindakan medis dikaitkan dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 

tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Pasal 23 ayat (1) 

berbunyi:117 

Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan 
kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga 
kesehatanlainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran 
atau kedokteran gigi. 

BerdasarkanPeraturan Perundang-Undangan diatas mengenai pelimpahan 

kewenangan tersebut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan memberikan pengertian pelaksanaan tugas berdasarkan 

pelimpahan kewenangan pada Pasal 29 ayat (1) huruf e berbunyi “pelaksanaan 

tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan/atau”. Pelimpahan kewenangan 
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dari tenaga medis kepada perawat diperjelas pada Pasal 32 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan berbunyi:118 

Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagimana 
dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan secara 
tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu 
tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaanya. 

Pasal 32 bebrbunyi “pelimpahan wewenang sebagai mana dimaksud ayat (1) 

dapat dilakukan secara delegatif atau mandat. Berdasarkan penjelasannya 

pelimpahan wewenang dapat dilakukan secara delegatif misalnya, menyuntik, 

memasang infuse dan memberiakn imunisasi sesuai dengan program 

pemerintah dan pelimpahan kewenangan tindakan medis yang dapat 

dilimpahkan secara mandat misalnya, penjahitan, dan pemberian terapi parental. 

Pemberian pelimpahan kewenangan berdasasrkan pelimpahan kewenangan 

delegatif dari tenaga medis kepada perawat disertai dengan tanggung jawab. 

Pelimpahan kewenangan mandat yang diberikan tenaga medis kepada perawat 

untuk melakukan tindakan medis dibawah pengawasan dimana tenaga medis 

yang diberikan tindakan medis kepada perawat tetap bertanggung jawab 

sepanjang tindakan pelimpahan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan. 

Kuasa adalah dimana seseorang memberikan kekuasaannya kepada orang 

lain untuk bertindak menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atau atas nama 

orang lain atau badan, dalam sifatnya pemberian dan penerimaan kuasa dapat 

dilakukan dalam suatu akta umum, dalam bentuk tulisan bawah tangan 

sepuncuk surat ataupun bentuk lisan. Pelimpaha kuasa dapat diberikan secara 

kuasa umum, kuasa khusus, dan kuasa istimewa (bersifat limitatif dan berbentuk 

akta otentik). Berdasarkan Kitab Perundang-Undangan Hukum Perdata tentang 

sifat pemberian kuasa Pasal 1792 berbunyi:119 
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Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan 
kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya 
menyelenggarakan suatu urusan. 
 

Unsur persetujuan harus memenuhi syart-syarat persetujuan sebagaimana 

disebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi:120 

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal. 

 
Dalam memberikan kekuasan untuk menjalankan suatu urusan sesuai 

dengan kesepakatan kedua belah pihak baik yang dirumuskan secara umum dan 

dengan kata-kata yang tegas. Pemberian kuasa pada dasarnya harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut:121 

1. Identitas pemberi kuasa. 
2. Identitas penerima kuasa. 
3. Hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci tidak boleh 

mempunyai arti ganda. 
4. Waktu pemberian kuasa. 
5. Tanda tangan pemberi dan penerima kuasa. 

 

Berdasarkan pelimpahan kewenangan dari tenaga medis kepada perawat 

untuk melakukan tindakan medis kurang tepat apabila menggunakan pelimpahan 

kewenangan berdasarkan pelimpahan kewenagan Hukum Aministrasi Negara 

(HAN) karena pada dasarnya tenaga medis dan perawat berprofesi sebagai 

tenaga kesehatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 ayat (1) bebunyi:122 

1. Tenaga Kesehatan dikelompokkan dalam: 
a. Tenaga medis; 
b. Tenaga psikologi klinis; 
c. Tenaga keperawatan; 
d. Tenaga kebidanan; 
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e. Tenaga kefarmasian; 
f. Tenaga kesehatan masyarakat; 
g. Tenaga kesehatan lingkungan; 
h. Tanaga gizi; 
i. Tenaga keterapian fisik; 
j. Tenaga teknik medis; 
k. Tenaga teknik biomedik; 
l. Tenaga kesehatan tradisional; dan 
m. Tenaga kesehatan lain. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

Pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi:123 

(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-
Undang ini meliputi semua aktivitas: 
a. Badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi 

Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;  
b. Badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi 

Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;  
c. Badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi 

Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif;  
d. Badan dan/atau pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan 

Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.; 

Pelimpahan kewenangan berdasarkan Hukum Administrasi Negara (HAN) 

dapat diperoleh melalui pelimpahan kewenangan atributif, delegatif, dan mandat. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintah 

memberiakan pengertian bahwa pelimpahan kewenangan secara delegatif dan 

mandat dapat dilimpahkan kepada badan dan atau pejabat pemerintah. 

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang pelimpahan kewenangan 

berdasarkan Hukum Administrasi Negara dan pelimpahan kewenangan 

berdasarkan Hukum Perdata pelimpahan kewenangan tenaga medis kepada 

perawat untuk melakukan tindakan medis agar sah menurut hukum yaitu 

pelimpahan kuasa. 

Pada dasarnya pelimpahan kewenangan berdasarkan kuasa itu sendiri 

dimana tindakan medis hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis tidak 
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diperbolehkan bagi perawat untuk melakukan tindakan medis tersebut. Maka 

untuk menghilangkan ketidakbolehan tersebut dibuat kuasa istimewa sehingga 

tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis secara pribadi dapat 

diwakilkan kepada perawat sebagi kuasa. 

Sistem Hukum bersifat konsisten mengatasi konflik, maka dari itu system 

hukum tidak akan membiarkan konflik itu berlangsung berlarut-larut dalam 

menyeselesaikan pertentangan hukum berdasarkan asas-asas berikut ini:124 

a. Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori 

Asas ini memberikan pengertian bahwa Peraturan Perundang-Undangan 

yang sederajat, Peraturan Perundang-Undangan yang melumpuhkan 

Peraturan Perundang-Undangan yang lama. Dengan demikian peratura yang 

diganti dengan peraturan yang baru secara otomatis peraturan lama tidak 

belaku. Contoh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

melumpuhkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan. 

b. Asas Lex Superior Derogat Legi Infiriori 

Asas ini memberikan pengertian bahwa Peraturan Perundang-Undangan 

yang lebih tinggi melumpuhkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih 

rendah dengan demikian asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang 

secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan. Contoh Hierarki: 

Undang-Undang 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden 

(Kepres), dan Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Perundang-Undangan 

dibawah Undang-Undang tidak boleh bertentangan, didalam penelitian  

normatif thesis ini Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan yaitu 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan melumpuhkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik 

Kedokteran. 

c. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali 
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Asas ini memberikan pengertian bahwa peraturan yang lebih khusus 

mengesampingkan peratiran yang lebih umum. Asas ini berlaku terhadap dua 

peraturanyang secara hierarki sederajat. Contoh Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 2014 tentang Keperawatan mengesampingkan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 

Berdasarkan penjelasan diatas dalam rangka memberikan pelayanan 

kesehatan tenaga medis dapat memberikan pelimpahan tindakan kedokteran 

kepada tenaga kesehatan lainnya dalam hal ini perawat hubungan hukum antara 

tenaga medis dan perawat merupakan hubungan delegasi, perawat tidak bisa 

mengambil keputusan sendiri, tapi melakukan tindakan sesuai dengan delegasi 

yang diberikan tenaga medis.125 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melimpahkan tindakan medis 

sebagai berikut:126 

1. Penegakan diagnosis, pemberian atau penentuan terapi serta penentuan 

indikasi, harus diputuskan dokter itu sendiri. Penagmbilan keputusan tidak 

dapat didelegasikan. 

2. Delegasi tindakan medis hanya dapat diberikan jika dokter tersebut sudah 

sangat yakin bahwa perawat yang menerima delegasi tersebut sudah mampu 

untuk melaksanakannya dengna baik. 

3. Pendelegasian itu harus tertulis dilakukan secara tertulis termasuk instruksi 

yang jelas tentang pelaksanaannya bagaimana harus bertindak jika timbul 

komplikasi dan sebaginya. 

4. Harus ada bimbingan atau pengawasan medic pada pelaksanaannya. 

Pengawasan tersebut tergantung kepada tindakan yang dilakukan. Apakah 

dokter itu harus ditempat itu ataukah ia dapat dipanggil dan dalam waktu 

singkat berada di tempat. 

5. Perawat yang menerima lipahan tindakan medis tersebut berhak menolak 

apabila ia merasa tidak mampu untuk melakukan tindakan medis tersebut. 
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Maka dari itu untuk mengatasi konflik dalam menyelesaikan pertentangan 

hukum dalam melaksanakan limpahan kewenangan dari tenaga medis untuk 

melaksanakan tindakan medis kepada perawat berlakulah asas lex specialis 

derogate legi generali dimana peraturan yang lebih khusus mengesampingkan 

peraturan yang lebih umum yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.  

E. Tanggung Jawab Hukum dalam Melaksanakan Kewenanagan 

Setiap orang bertanggung jawab terhadap setiap tindakan atau perbuatan 

yang mereka lakukan. Dalam pertanggungjawaban hukum seorang perawat 

harus bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kesehatan, maka dari itu 

seorang perawat harus mengerti dan paham atas ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. Dalam menjalankan tugasnya seorang harus sadar akan hukum yang 

dimilki perawat sehingga tidak melakukan kesealahan, dan agar terhindar dari 

sanksi yang akan diberikan hukum. Tanggung jawab (Responsibility) merupakan 

ketentuan hukum (eksekusi) terhadap tugas yang dilakukan oleh perawat agar 

tetap berkompeten dalam pengetahuan, sikap dan bekerja sesuai dengan kode 

etik dalam memberikan pelayanan keperawatan terhadap pasien, maka dari itu 

perawat dalam memberikan perawatan sesuai peran dan kompetensinya. 

Perawat bertanggung jawab dan dapat di berikan hukuman (punishment) secara 

hukum kalau terbukti bersalah dan melanggar hukum saat memberikan 

pelayanan keperawatan tidak sesuai standar keperawatan dan diluar 

kewenangannya. Tanggung jawab ialah aspek penting dalam etika perawat, 

kesedian seseorang untuk menyiapkan diri dalam menghadapi resiko terburuk 

sekalipun. Tanggung jawab perawat berfokus pada apa-apa yang sudah 

dilakukan perawat terhadap pasiennya, perawat dituntut bertanggung jawab 

dalam setiap tindakannya khusunya melaksanakan tugas di rumah sakit, 

puskesmas, panti, klinik, dan masyarakat. 

Tanggung jawab perawat terhadap rekan sejawat atau atasan, diantaranya, 

melakukan pencatatan (pendokumentasian) apa-apa tindakan keperawatan yang 

telah dilakukan oleh perawat, menegur rekan sejawat apabila melakukan 
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kesalahan atau menyalahi standar selama memberikan pelayanan keperawatan, 

memberikan kesaksian di pengadilan tentang sesuatu kasus yang dialami klien. 

Perawat berhak memberikan kesaksian apabila terjadi gugatan akibat kasus 

malpraktek misalnya aborsi, infeksi nosokomial, kesalahan diagnostic, kesalahan 

dalam pemberian obat, klien terjatuh, overdehidrasi, keracunan obat, over 

dosis.127 

Mengenai tanggungjawab hukum perawat dalam melaksanakan 

pendelegasian kewenangan berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 2014 

Tentang Keperawatan, mengenai pertanggungjawaban perawat didalam undang-

undang tersebut hanya mengatur pertanggung jawaban administratif  tidak 

mengatur pertangung jawaban pidana dan pertanggung jawaban perdata dan 

apabila perawat tersebut melakukan kealpaan, dan menyebabkan terjadinya 

kerugian ataupun menyebabkan pasien tersebut meninggal dalam 

melaksanakan pendelegasian dalam memberikan pelayanan kesehatan diluar 

kewenangannya kemana perawat tersebut akan diatur. 

“Tanggungjawab hukum apabila seseorang melakukan perbuatan melawan 
hukum misalnya kelapaan dan unsur kesengajaan tanggungjawab hukum 
ada tiga yaitu tanggungjawab hukum administrartif, tanggungjawab hukum 
pidana dan tanggungjawab hukum perdata. Didalam Undang-Undang Nomor 
38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan sampai saat ini hanya mengatur   
sanksi administratif, itu artinya apabila seorang perawat melakukan kealpaan 
atau terjadinya korban yang menyebabkan kerugian atau pasien tersebut 
meninggl dunia kemana perawat tersebut diatur, karena tidak diatur di dalam 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan misalnya 
terjadi tindak pidana dan perdata kembali ke hukum umum yaitu KUHP dan 
KUHPerdata dan misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang 
Tenaga Kesehatan  mengatur tentang hukum pidana dan perdata maka 
lexspesialisnya terdapat dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2014 
Tentang Tenaga Kesehatan. Persoalan kewenangan perawat ada dua yaitu 
kewenangan delegasi dan kewenangan atributif, kewenangan delgasi pada 
perawat ada dua yaitu kewenangan secara delegasi dan mandat. 
Kewenangan delegasi perawat didapat dari tenaga kesehatan lainnya yang 
setara, kewenanagan mandat yaitu kewenanagan dibawah pengawasan dan 
kewenangan atribusi yaitu kewenangan asli yang tertulis di dalam undang-
undang dasar perawat ini memeiliki kewenangan apa saja. Apabila seorang 
perawat melakukan tindakan diluar kewenangannya maka termasuk kategori 
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perbuatan melawan hukum maka akan menimbulkan tanggungjawab hukum 
pidana, perdata dan administratif. Sanksi hukum administratif bisa sampai 
dengan pencabutan izin, sanksi perdata hubungannya dengan ganti kerugian 
dan sanksi pidana bisa kurungan atau penjara apabila seorang perawat 
melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain atau 
menyebabkan pasien tersebut meninggal dunia. Karenan perawat termasuk 
dalam kategori tenaga kesehatan maka seorang hakim bisa melihat Undang-
Undang lexspesialisnya lalu menilai dan mempertimbangakan yuridisnya 
didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan tidak 
dibenarakan perawat hanya dikenakan sanksi administratif berdasarkan 
Undnag-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan apabila 
perawat tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, semisalnya belum 
diatur didalam Undang-Undang tersebut maka akan liar bisa ke KUHP dan 
KUHPerdata, maka dari itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang 
Tenaga Kesehatan belum melindungi sepenuhnya kepentingan perawat 
salah satunya indikatornya yaitu sanksi. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jelas Undang-Undang No 38  Tahun 

2014 tentang Keperawatan belum mengatur dengan jelas bagaimana 

pertanggungjawaban hukum apabila seorang perawat melakukan kealpaan, 

kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap pasien dan menyebabkan pasien 

tersebut meninggal dunia dalam memberikan pelayanan kesehatan. 

Banyaknya kasus hukum kesehatan yang menimpa perawat anatara lain: 

1. Kelalaian Perawat, Dosis Obat arrondissementsrechtbank’s Hertogenbosch, 
1984,128 

Seseorang dokter dan seorang perawat dijatuhi hukuman karena telah 
berlaku lalai. Pemberian obat dengan dosis berlebih. Seharusnya 0,2 ml 
digoxine, tetapi diberikan 2ml. Pasien meninggal. Dijatuhi hukuman denda f 
2000 kepada dokter, dan f 500 untuk perawat. 

 
2. Salah Injeksi Obat, Perawat Tidak Membaca Label, Dokter Tidak Mengecek. 

Stenert v. Brunswick Home, Inc. 16 N.Y.S. 173 Misc 787129 
Sewaktu mengadakan persiapan untuk memasukan kateter, seorang 

dokter memberikan instruksi kepada perawat untuk menginjeksikan 5% 
solution cocaine. Dokter itu pun memberitahukan bahwa dilemari ada yang 
10% solution. Sesudah di injeksi oleh dokter baru diketahui bahwa telah 
diberikan sodium hydroxide. Kedua-duanya, baik perawat maupun dokter 
dianggap bersalah. Perawat karena tidak membaca dulu labelnya dan dokter 
karena tidak mengeceknya akan ketetapan obat yang diberikan. 
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3. Malpraktek pada Anak 

An. B berusia 12 tahun menderita kelumpuhan sejak 8 tahun yang lalu. 
Kejadian ini bermula saat An. B menjadi korban dugaan malpraktek yang 
dilakukan oleh perawat. An. B dibawa orangtuanya berobat di klinik dr. F 
yang baru setahun buka dengan mengontrak salah satu rumah warga di 
Kampung Krompol, Desa Paya Bagas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang 
Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Pada saat itu An. B berusia 4 tahun, 
mengalami benjolan kelenjar sebesar telur puyuh dibagian punggungnya. 
Benjolan itu sudah ada sejak masih bayi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dr. 
F menyarankan agar benjolan itu sebaiknya di operasi. Orang tua pasien pun 
menyetujui dilakukan tindakan operasi dan dilakukan operasi pada tanggal 12 
September 2004. Dokter F mengatakan kepada keluarga bahwa yang 
melakukan tindakan operasi bukan dirinya karena dia hanya dokter umum, 
tetapi rekan sejawatnya, dokter bedah di RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing 
Tinggi yang ternyata adalah seorang perawat. Perawat berinisial Ag 
melakukan operasi bersama temannya bernama Ai. Pada saat operasi 
berlangsung, dr. F tidak ikut membantu, tetapi hanya menyaksikan bersama 
dengan keluarga pasein. Operasi berlangsung sekitar 30 menit. Benjolan 
yang ada di punggung An. B akhirnya diangkat dan dibuang, tetapi luka 
bedah pada benjolan yang telah dibuang itu mengalami perdarahan, 
sehingga penyembuhan luka cukup lama sampai memakan waktu enam 
bulan. Beberapa bulan setelah operasi, tubuh An. B menjadi lemas dan kaku, 
bahkan kedua kakinya lumpuh tidak bisa digerakkan. An. B hanya dapat 
berbaringdan duduk dirumahnya sambil mengalami proses pengobatan. 
Setelah enam bulan melakukan operasi kepada An. B, klinik dr. F ditutup dan 
tidak beroperasi lagi. Perawat Ag sempat membantu biaya pengobatan 
sebanyak 2 kali, tetapi setelah itu tidak pernah kelihatan lagi. Sejak saat itu 
An. B tidak bisa bermain dengan anak-anak seusianya. Sampai sekarang, 
kedua kaki An. B lumpuh, timbul tulang di telapak kaki kiri, telapak kaki kanan 
berlubang, kencing bernanah dan susah buang air besar. Pihak keluarga 
akkhirnya mengambil sikap melaporkan dr. F dan rekannya ke Mapolres 
Tbing Tinggi, karena dugaan telah melakukan malpraktek terhadap anaknya. 
Proses hukum atas kasus ini sedang diproses dan masih dalam tahap 
pemanggilan saksi. (Sumber: Posmetro Medan & KPK Pos) 

Berdasarkan kasus diatas merupakan salah satu kasu malpraktek 

keperawatan, dimana seorang perawat berkewajiban untuk melakukan tindakan 

sesuai dengan kewenanganya seorang perawat. Namun perawat tersebut 

melakukan tindakan diluar kewenangan profesi perawat. Berdasarkan undang-

undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan  dalam Pasal 4 berbunyi  

“bahwa setiap orang berhak atas kesehatan”.  
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan 

pada Pasal 32 ayat (2) “ pelimpahan wewenang sebagaimana ayat (1) dapat 

dilakuakn secara delegatif atau mandat”. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 32 

ayat (4) “ tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara delegatif, antara lain 

adalah menyuntik, memasang infus, dan memberikan imunisasi dasar sesuai 

dengan program pemerintah”. Pasal 32 ayat (5) menjelaskan bahwa “ tindakan 

medis yang dapat dilimpahkan secara mandat, anatara lain adalah pemberian 

terapi parenteral dan penajhitan luka”. 

Berdasarkan kasus diatas seharusnya seorang perawat tidak melakukan 

tindakan medis diluar kewenangannya. Dimana perawat memiliki hak dan 

kewajibannya berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang 

keperawatan pada pasal 36 butir d berbunyi “menolak keinginan klien atau pihak 

lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, 

standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undanga; 

dan”. Pasal 37 butir f berbunyi “ melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang 

dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat”.  

Keterikatan perawat terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam 

menjalankan praktik keperawatan merupakan tanggungjawab hukum yang harus 

di penuhi oleh perawat meliputi tiga bentuk pertanggungjawab hukum yaitu: 

1. Tanggungjawab Hukum Pidana  

a. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang 

Tenaga Kesehatan Pasal 84 yaitu: 

(1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang 
mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun. 

(2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

Dalam kaitannya dengan kelalaian perawat melakukan kealpaan dalam 

melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan timbulnya penderitaan bagi pasien 

maka ancaman pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh 
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perawat mengakibatkan pasien menderita luka-luka, cacat dan mengakibatkan 

kematian pada pasien. 

b. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan dalam Pasal 190 yaitu: 

(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan 
yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan 
kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan 
pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan dimaksud ayat (1) mengakibatkan terjadinya 
kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan 
dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 
1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 

 

2. Tanggungjawab Hukum Perdata 

Sehubungan dengan tanggung jawab hukum perawat dalam bidang 

hukum perdata ada 2 bentuk pertanggungjawaban pokok ialah: 

a. Pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang disebabkan karena 

kerugian yang disebabkan wan prestasi. 

b. Pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang disebabkan karena 

perbuautan melawan hukum. 

Bunyi Pasal 1239 KUHPerdata berbunyi:130 

Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 
sesuatu, apabila si beutang tidak memenuhi kewajibannya, 
mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan 
penggantian biaya, rugi dan bunga. 

Tanggungjawab hukum tenaga kesehatan berdasarkan wan prestasi 

dalam memberikan pelayanan kesehatan apabila memenuhi unsur-unsur 

Pasal 1239 KUHPerdata beikut ini: 
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a. Tidak melakukan yang disanggupi akan dilakukan. 
b. Terlambat melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukan. 
c. Melaksnakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang 

dijanjikan. 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

Tanggungjawab hukum perdata bedasarkan perbuatan melawan hukum 

(onrechmatigedaad) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata untuk 

melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi pesyaratan 

sebagimna telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:131 

a. Pasien harus mengalami kerugian. 
b. Ada kesalahan. 
c. Ada hubungan kasual antara kesalahan dengan kerugian. 
d. Perbuatan itu melawan hukum. 

Dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah melakukan tindakan 

atau kelalaian yang memenuhi unsur-unsur Yurisprudensi 1919 yaitu:132 

a. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 
b. Perbuatan itu melanggar hak orang lain; 
c. Perbuatan itu melanggar kaidah tat susila; 
d. Perbuatan itu bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap 

hati-hati yang seharusnya dimilki seseorang dalam pergaulan dengan 
sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. 

Dalam kaitanya dengan pelayanan kesehatan apabila pasien atau 

keluarganya menganggap tenaga kesehatan khusunya perawat telah 

melakukan perbuatan melawan hukum dapat mengajukan ganti rugi 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan 

Pasal 58 ayat (1) berbunyi:133 

setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 
kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehtan yang menimbulkan 
kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan 
yang diterimanya. 

3. Tanggung jawab Hukum Administrasi 
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Bidang hukum administrasi dimuat dalam undang-undang nomor 38 tahun 

2014 tentang keperawatan.Jika terjadian kesalahan perawat dalam 

melakukan perawatan, dimana tindakan itu mengakibatkan timbulnya 

kerugian bagi pasien, tindakan tersebut mengandung pertanggungjawaban 

hukum dibidang administratif bahwa untuk melakukan pekerjaan seorang 

perawat diperlukan beberapa persyaratan. Pada dasarnya untuk menjalankan 

pekerjaan sebagai  perawat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2014 Tentang Keperawatan dalam Pasal 18 ayat (1) perawat yang 

menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki STR. Pasal 21 perawat 

menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik 

keperawatan. Pasal 24 ayat (1) perawat warga negara indonesia asing yang 

akan menjalankan praktik di indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi. 

Pasal 27 ayat (1) perawat warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang 

akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia harus mengikuti proses 

evaluasi kompetensi.134 

Dengan adanya izin tersebut barulah perawat yang bersangutan 

berwenang melakukan tugas sebagai pelayan kesehatan baik dalam instansi 

pemerintah maupun instansi swasta atau melakukan praktik secara 

perorangan. 

D. Tanggung Jawab Hukum Administratif  

1. Hukum administrasi  

Hukum administrasi yaitu hukum tata usaha Negara atau hukum tata 

pemerintahan, hukum pemerintahan atau bestuursrecht, yang mengatur 

mengenai kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-

undang. Negara dalam mengemban fungsi-fungsinya, memerlukan 

kekuasaan dan kekuasaan yang dimiliki dijalankan aparatur Negara.135 

Hukum erat kaitannya dengan gejala sosial yang berkembang di dalam 

kehidupan manusia, hukum menserasikan antara kebutuhan dan kepentingan 
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 Muchsan, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia 

(Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm 18. 
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dalam kehidupan masyarakat. Hukum administarsi juga bisa diartikan 

sebagai usaha kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan 

cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, dalam menjalankan 

usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan serta 

mencpai tujuan ,melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintah, dan kegiatan-kegiatan kantor dan tata 

usaha.136 Hukum administrasi terbagi atas tiga unsur yaitu:137 

a. Kegiatan melibatkan dua orang atau lebih 
b. Kegiatan dilakukan secara bersamasama, dan  
c. Ada tujuan yang hendak dicapai. 

2. Fungsi Hukum Administrasi di Indndonesia 

Tugas dan kewajiban utama hukum administrarif Negara ialah untuk 

merealisasikan tujuan pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan 

hukum yang adil dan makmur. Tujuan dari pemerintah Negara Republik 

Indonesia meweujudkan masyarakat adil dan makmur yaitu melalui hukum 

Administrasi Indonesia berfungsi sebagai sarana (instrument) bagi 

administrasi Negara untuk mengatur, menyeimbangkan dan mengendalikan 

pelbagi kepentingan masyarakat saling, berlawan satu dengan yang lain. 

Memberikan perlindungan hukum kepada warga dan administrasi Negara, 

sehingga teripta kepastian hukum. Mengatur cara-cara partisipasi warga 

masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pemerintah. Menciptakan 

tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sehingga terhindar dari 

perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad), sewenang-

wenang (willekeur/a bus de droit), penyalahgunaan kewenangan 

(detournament de pouvoir). Menjamin akuntabilitas, transparansi, efisiensi 

serta meningkatkan taat pemerintahan yang baik (good governance). 

Membentuk sikap-tindak (sikap, perilaku,), pola piker (mind-set), pola budaya 

(culture-set), sehingga terbentuk sikap-tindak administrasi Negara yang 

demokratis, objektif dan professional. Menyusun dasar-dasar bagi 

pelaksanaan pemerintahan yang baik.138 
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3. Asas-Asas Hukum Administratif  

a. Hukum Administrasi Negara erat kaitanny dengan Negara hukum dan 

demokrasi dalam memberikan corak bagi pertumbuhan dan 

perkembangan Hukum Administrasi Indonesia. Hukum Aministrasi 

Negara, dapat terbentuk dalam pelaksanaanya dalam pemerintah yang 

baik (good governance) dan bersih (clean government). Asas demokrasi 

merupakan akar bagi Negara hukum dan Hukum Administrai Negara, 

karena secara substansial asas demokrasi menjunjung tinggi superioritas 

kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah. Asas demokrasi 

dan asas legalitas menjadi dasar kewenangan atau legitimasi bagi dan 

atau pejabat administrasi Negara dalam bertindak (atributif), utamanya 

tindakan-tindakan hukum yang sifatnya membebankan sesuatu kepada 

seseorang atau masyarakat. Di Indonesia secara fotmal asas legalitas 

atau asas keabsahan ditemukan ketentuannya dalam Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Administrasi, 

berbunyi ”Badan atau pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan urusan 

Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Asas legalitas sebagai dasar kewenangan dalam pelaksanaanya di 

dalama pemerintahan dapat terjadi karena; badan legislatif kepada 

administrasi Negara melauli atribusi, atau diberikan oleh administrasi 

Negara lainnya melalui perundang-undangan dengan cara delegasi, sub 

delegasi.139 

1. Atributif atau Atribusi 

Kata atribusi berasal dari bahasa Belanda, yaitu attributie artinya 

“pembagian” (wewenang hukum); dalam kata attributie van 

rechtsmacht; pembagian wewenang kepada berbagai instansi berupa 

kompetensi mutlak (absolute competentie), sebagai lawan dari 

distributie van rechtsmacht yang juga mempunyai arti membagikan 

suatu perkara kepada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan (conflicten 
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van attributie),  di dalam bahasa Belanda juga ditemukan istilah 

attributie bij de wet (diperuntukan oleh undang-undang) . 

Attributive yaitu penyerahan suatu wewenang kepada pemerintah 

atau pejabat administrasi Negara oleh pembentuk undang-undang, 

dimana wewenang semula tidak dimiliki oleh pemerintah atau pejabat 

administrasi Negara. Dengan adanya pemberian wewenang setiap 

tindakan badan atau pejabat administarsi Negara menjadi sah secara 

yuridis dan mempunyai kekuatan mengikat umum.140 Dari 

pembahasan diatas bahwasanya pendelegasian kewewenang perawat 

dalam meningkatkan derajat kesehatan yang lebih baik melalui 

pelayanan kesehatan sesuai dengan bidangnya yang di atur dalam  

perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 2014 Tentang Keperawatan. 

2. Derivative 

Derivative adalah penyerhan wewenang dari suatu badan atau 

seorang pejabat kepada badan atau pejabat lain baik seluruhnya 

ataupun sebagian. Penyerahan wewenang derivative  dilakukan 

berdasarkan adanya wewenang attributif. Penyerahan atau 

pelimpahan wewenang devirative  dapatdilakukan dengan cara 

delegasi atau mandat.141Sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan bahwa seorang perawat 

dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat sebagai 

pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dilakukan secara 

delegatif atau mandat untuk melakukan tindakan medis yang diberikan 

tenaga medis kepada perawat profesi atau perawat vokasi yang 

terlatih yang memiliki kompetensi disertai dengan tanggung jawab. 

d. Delegasi 

Delegasi berasal ari bahasa Belanda yaitu delegatie, artinya 

penyerahan kewenangan dari badan atau pejabat yang lebih tinggi 
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kepada badan atau pejabat yang lebih rendah. Penyerahan ini tidak 

dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum. 

Sedangkan delegatie van beschikkings bevoegdheid adalah delegasi 

kewenangan, yakni pemindahan kewenangan dari alat pemerintah 

yang memperoleh kewenangan itu kepada badan atau pejabat lain 

yang melaksanakan kewenangan yang diserahkan itu sebagai 

wewenangnya sendiri. Didalam rancangan undang-undang 

Administrasi Negara dirumuskan pengertian kewenangan delegasi 

adalah pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan 

pemerintahan oleh suatu badan kepada pihak lain yang melaksanakan 

kewenangan atas tanggung jawab sendiri dan tidak diberikan kepada 

bawahan. Undang-undnag Nomor 38 Tahun 2014 Tentang 

Keperawatan menjelaskan pelimpahan wewenagn secara delegatif 

untuk melakukan tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada 

perawat dengan disertai dengan pelimpahan tanggung jawab 

melakukan tindakan medis sesuai dengan kompetensinya atas 

pelimpahan wewenang delegatif.  

Pelimpahan kewenangan delegasi dari pemilik kewenangan 

(tenaga medis) atau pemeberi kewenangan (delegans) kepada 

penerima kewenangan delegasi (delegataris), maka dari itu delegas 

menjadi kehilangan kewenangannya dan tidak dapat lagi 

menggunakan wewenang delegasian tersebut , penerima wewenang 

delegasi (delegataris) dalam hal ini yaitu seorang perawat dapat 

bertindak atas namanya sendiri, maka dari itu delegataris (perawat) 

bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukannya 

sehubungan dengan penggunaan (limpahan) wewenang delegasi yang 

diterimanya. Apabila delegans (tenaga medis) berkeinginan 

menggunakan kembali wewenang delegasi yang telah dilampahkan 

kepada delegantaris (perawat) dalam hal ingin menggunakan kemabali 

wewenang tersebut maka wewenang tersebut harus dicabut terlebih 

dahulu dari delegantaris (perawat) sesuai dengan asa contraries actus. 
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e. Mandat 

Kata mandat berasal dari bahasa latin, yaitu mandatum, bentuk 

kata kerja mandae-atum artinya melimpahkan (overdragen), 

mempercayakan (toever-trouwen), memerintahkan (bevelen), 

sedangkan kata mandat berasal dari bahasa latin mandans, artinya 

pemberi beban (lastgever). Kata mandataris berasal dari kata 

mandatarius, artinya barang siapa memmiliki kuasa atau wewenang 

atau pemegang kuasa atau wewenang (gevolmachtigde).142 

Pemberian mandat tersebut diberikan dalam bentuk mandat bersifat 

umum secara tertulis dan mandat bersifat khusus. Dalam pemberian 

mandat dilarang dalam hal-hal yang berkaitan dengan wewenang 

untuk mengeluarkan peraturan yang bersifat mengikat umum. 

Mengambil suatu keputusan yang ditentukan harus diambil 

berdasarkan pemungutan suara.Suatu keputusan yang harus 

dilakukan menurut prosedur pembentukan suatu 

keputusan.Memutuskan suatu surat permohinan banding untuk 

membatalkan atau untuk tidak memberikan persetujuan suatu 

keputusan dari suatu organ pemerintahan lain. 

Pemberian mandat kepada pihak yang tidak bekerja di bawah 

tanggung-jawab pemberi mandat (mandans) yang mensyaratkan harus 

memperoleh persetujuan pihak yang menerima mandat (mandataris). 

Dalam pemberian mandat tredapat dua pihak yaitu pemberi mandat 

(mandans) dan pihak penerima mandat (mandataris) . 

a. Dari segi kewenangan  

Pada mandat tidak terjadi pengaliha wewenang, tetapi hanya 

pelimpahan wewenang dari mandanskepada mandataris, artinya 

seluruh wewenang masih tetap pada mandas, sedangkan 

mandataris hanya dilimpahi wewenang.143 

b. Dari segi pertanggungjawaban 
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Kewenangan masih tetap berada pada mandans, sedangkan 

mandataris  hanya dilimpahi wewenang bertindak atas nama 

mandans, maka dari itu pertanggungjawaban yurudis tetap pada 

mandans dan mandataris hanya sebagai pelaksana. Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan memberikan 

penjelasan dan pengertian bahwasanya pelimpahan wewenang 

secara mandat diberikan oleh tenaga medis (mandans) untuk 

melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan. Maka 

dari itu tanggung jawab atas tindakan medis yang dilimpahkan 

secara mandat kepada perawat (mandataris) berada pada pemberi 

mandat (mandans). 

c. Konsekuensi dari pertanggungjawaban 

Konsekuensi dari pertanggung jawaban tetap pada mandans, 

maka dari itu. Mandansmasih mempunyai wewenang dalam 

melaksanakan wewenang yang telah dimandatkan kepada 

mandataris dan bisa kapan saja untuk mengakhiri pemberian 

mandat tersebut. Didalam pelaksanaanya mandansbisa 

memberikan petunujuk kepada mandataris yang bersifat umum 

atau bersifat khusus dan dibawah pengawasan dari mandans. 

Dalam hal ini perawat penerima mandat (mandataris) dari tenaga 

medis (mandataris) melaksanakan tindakan medis yang 

dimandatkan yaitu penjahitan luka dan pemberian terapi parental 

dalam pengawasan dan petunjuk dari tenaga medis sebagai 

pemberi mandat (mandans). Konsekuensi bagi mandataris. 

Mandataris berkewajiban memberikan laporan yang dibutuhkan 

mandans, apabila mandans meminta keterangan mengenai 

pelaksanaan mandat tersebut. Perawat sebagai penemerima 

pelimpahan tindakan medis secara mandat berkewajiaban 

melaporkan mengenai tindakan medis yang dilakukan oleh 

perawat.  

f. Perwakilan 
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Pengertian mengenai perwakilan yaitu menerapkan pertanggung-

jawaban suatu perbuatan kepada orang lain dari orang yang 

sesungguhnya yang berbuat, atau mengalihkan pertanggung-jawaban 

kepada yang diwakili atas akibat-akibat yang mewakili. Dalam hal ini 

seorang perawat menerima limpahan wewenang yang bersifat umum 

dari tenaga medis (mandans). Karena wewenang tersebut bersifat 

mandat maka dari itu yang bertanggung jawab adalah yang 

memberikan limphan wewenang (tenaga medis) bukan perawat 

sebagai penerimana wewenang (mandataris). 

g. Kewenanan Bebas, Terikat dan Fakultatif 

Pengertian wewenang dalam arti yuridis adalaah kemampuan yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau 

pejabat tata usaha Negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang 

menimbulkan akibat hukum, baik bersifat internal maupun eksternal. 

Penggunann wewenang harus selalu tundak pada batasan-batasan 

hukum baik tertulis maupun tidak tertulis atau asas-asas umum 

pemerintahan yang baik (algemene beginselen van berhoorlijk 

bestuur) dan tunduk pada ketentuan-ketentuan prosedur yang harus 

diikuti. Terkait dalam pemberian pelayanan kesehatan seorang 

perawat harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan 

tunduk pada batasan-batasan hukum dalam menjalankan pelimpahan 

wewenang dari tenaga medis yang bisa menimbulkan akibat hukum. 

Wewenang bersifat fulkatif adalah wewenang yang diberikan 

kepada badan atau pejabat tata usaha Negara yang peraturan 

dasarnya tidak menentukan adanya kewajiban bagi badan atau 

pejabat tata usaha Negara untuk menerapkan wewenangnya tersebut. 

Wewenang bersifat terikat yaitu suatu wewenang yang diberikan 

kepada badan atau pejabat tata usaha Negara yang peraturan 

dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana 

wewenang itu dapat digunakan serta menentukan isi keputusan yang 

harus dilakukan. Dari pengertian daitas dapat ditarik kesimpulan 
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bahwa seorang perawat bisa mengambil keputusan dan menentukan 

keputusan tersebut dalam menjalankan pelayanan kesehatan diluar 

kewenagannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan 

Praktik Perawat Pasal 10 berbunyi: 

(1) Dalam keadaam darurat untuk menyelamatkan nyawa 

seseorang,pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, perawat 

dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(2) Bagi perawat yang menjalankan praktik di daerah  yang tidak 

memiliki dokter dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, 

dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan 

sebagaimana dimaksud Pasal 8 

(3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagiamana 

dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kompetensi, 

tingkat kedaruratan dan kemungkinan untuk dirujuk. 

(4) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan 

oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

(5) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah 

terdapat dokter, kewenangan perawat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak berlaku. 

b. Asas Kedaulatan dan Asas atau Kewenangan Publik. 

Dasar dari pejabat melakukan tindakan hukum public adalah 

“kewenangan” (bevoegdheid, legal power, competence) yang diperoleh 

atas asas legalitas, yakni melalui atribusi dan delegasi. Kemudian 

dioperasionalkan oleh pejabat (ambtsdrager) sebagai personifikasi dari 

“jabatan” (ambt), sedangkan dasar melakukan tindakan dalam hukum 

privat adalah “kecakapan” (bekwaamheid) melalui subyek hukum. 

Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang bersifat mutlak, 

tidak terbatas karena tidak ada kekuasaan lain yang menagtasi 
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(superelatif). Kekuasan public merupakan kekuasaan untuk 

melaksanakan fungsi yuridis hukum publik untuk menyelenggarakan 

fungsi tersebut dilakukan berbagai kegiatan. Tindakan-tindakan hukum 

public yang sifatnya memaksa karena berasal dari satu pihak yaitu dari 

penguasa.   

Makna yang terkandung dari kekuasaan publik dari arti  kekuasaan 

public dan kekuasaan hukum public antara lain. Kedaulatan merupakan 

sumber dari kekuasaan hukum public, karena kekuasaan adalah 

kekuasaan tertinggi bagi suatu Negara yang tidak berasal dan tidak 

berada dibawah kekuasaan lain. Teori kedaulatan yang memiliki relevansi 

langsung secara formal dengan kekuasaan hukum public dan hukum 

administrasi adalah teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. 

Implementasi teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dijabarkan 

dalam wujud peraturan perundang-undangan yang melahirkan 

kewenangan  attributive(asas legalitas) . Karena kekuasaan hukum public 

atau kekuasaan istimewa diperoleh berdasarkan peraturan perundang-

undangan (asas legalitas) maka hubungan hukum dilakukan berdifat 

sepihak bukan bersifat dua sebagaimana dalam hubungan hukum 

perdata. Kekuasaan publik dari fungsi yuridis hukum public dijelmakan 

dalam berbagai aktivitas atau tindakan badan pejabat administrasi 

Negara, memiliki sifat sepihak dan memaksa. 

Dalam asas demokrasi dan asas Negara hukum kemudian 

diturunkan asas legalitas dan diturunkan lagi berupa atribusi dan delegasi 

dan akhirnya menjadi “ dasar kewenangan” atau melahirkan 

“kewenangan” bagi setiap tindakan badan atau pejabat tata usaha 

Negara.  

c. Asas Opportunitas 

Asas Opportunitas  terdapat dalam hukum acara pidana, dimana 

jaksa mempunyai wewenang untuk tidak menuntut suatu perkara karena 

untuk kepentingan umum. Apabila di dalam hukum administrasi asas ini 

menyatakan, badan atau pejabat tata usaha Negara dapat menolak suatu 
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permohonan keputusan yang diajukan kepadanya dengan alasan demi 

kepentingan umum.  

d. Asas Het Vermoeden Van Rechtmatigheid Atau Asas Pre Sumtio Justae 

Causae 

Setiap tindakan badan atau pejabat tata usaha Negara harus 

berdasarkan atas hukum menurut asas legalitas. Dipertegas dengan asas 

het vermoeden van rechtmatigheid atau asas presumtio justae causae  

menyatakan demi kepastian hukum setiap KTUN yang dikeluarkan harus 

dianggap (diduga atau disangka) benar menurut hukum dilaksanakan 

terlebih dahulu sebelum dibuktikan sampai akhirnya diputuskan oleh 

hakim sebagai keputusan melawan huku. Asas ini disebut asas 

persangkaan hukum. Maknanya untuk memberikan kepastian hukum atas 

KTUN agar timbulnya keyakinan dan kepercayaan didalam lingkungan 

masyarakata bahwa setiap TUN yang dikeluarkan oleh badan atau 

pejabat tata usaha Negara tidak dapat dibatalkan atau dicabut dikemudian 

hari. Apabila KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha 

Negara dapat dibatalkan atau dicabut bisa menimbulkan keraguan dan 

ketidakpastian bagi pihak yang menerima KTUN. Sebaliknya dengan 

adanya kepastian hukum masyarakat akan percaya dan yakin terhadap 

tindakan badan atau pejabat tata usaha Negara . 

e. Asas Perubahan, Pencabutan dan Pembatalan KTUN 

Hukum administrasi terdapat asas yang memungkinkan diubah, 

dicabut, dan dibatalkannya suatu KTUN oleh badan atau pejabat tata 

usaha Negara yang mengeluarkannya. Asas ini bertentangan dengan 

asas het vermoeden van rechtmatigheid atau asas presumtio justae 

causae, yaitu asas pada dasarnya menyatakan suatu KTUN harus 

dianggap benar menurut hukum. Asas ini menegaskan bahwa KTUN tidak 

dapat diubah, dicabut, dan dibatalkan.144 Dari penjelasan diatas dapat 

disimpulkan apabila undang-undang dengan tegas melarang mengubah, 

mencabutu, dan membatalkan suatu KTUN, maka badan atau peajabat 
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tata usaha Negara tidak boleh mengubah, mencabut dan membatalkan 

suatu KTUN untuk waktu yang ditentukan dan tanpa syarat maka 

perubahan, pencabutan, dan pembatalan KTUN dapat dilakukan. 

Beberapa asas yang harus diperhatikan dalam melakukan 

perubahan, pencabutan, dan pembatalan suatu KTUN. Perubahan, 

pencabutan dan pembatalan KTUN harus menjamin adanya kepastian 

hukum. Artinya hukum yang telah terjadi sejak mulai berlakunya KTUN 

tersebutsampai saat diubah, dicabut, dan dibatalkannya KTUN ini harus 

dijamin dan dilindungi oleh hukum serta tidak boleh diganggu gugat. 

Perubahan, pencabutan, dan pembatalan KTUN harus menjamin 

keadilan.145 

Dalam perubahan, pencabutan dan pembatalan suatu KTUN 

apabila menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi pihak yang terkena 

KTUN tersebut, maka badan atau pejabat TUN yang mengubah, 

mencabut dan membatalkan keputusan tersebut harus membayar ganti 

rugi yang layak atau patut. Artinya apabila terjadi kerugian kepada pihak 

yang menerima KTUN akibat perubahan, pencabutuan dan pembatalan 

KTUN maka segala resiko dan kerugian yang ditimbulkan menjadi 

tanggung jawab badan atau pejabat TUN yang mengubah, mencabut dan 

membatalkan KTUN. 

Perubahan, pencabutan dan pembatalan KTUN dapat dilakukan 

dengan: 

1. Retroactive 

Perubahan, pencabutan dan pembatalan oleh auteur suatu KTUN 

beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak dikeluarkannya KTUN 

itu, perubahan, pencabutan dan pembatalan KTUN dinyatakan “daya 

laku surut” apabila Negara dalam keadaan darurat (staatsnoodrecht) 

atau keadaan genting yang benar-benar membahayakan Negara, 

namun apabila Negara tidak dalam keadaan darurat penggunaan 
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retroactive harus dihindari. Istilah “ daya laku surut” tidak lain formula 

dari istilah “berlaku surut”  dan melakukan pemborosan asas validitas 

asas yang berkaitan dengan syarat sahnya untuk memulai berlakunya 

suatu KTUN  

2. Revocative 

Perubahan, pencabutan dan pembatalan suatu KTUN oleh auteur 

dengan pada maksud menghapuskan akibat-akibat hukum yang 

memnungkinkan timbul pada masa yang akan datang. Segala akibat-

akibat hukum yang terjadi sampai dengan dinyatakannya pencabutan, 

pembatalan KTUN dinyatak sah rechtmatig dan sebagai hal yang 

pernah terjadi (ex-nunc), sedangkan akibat-akibat hukum setelah 

dikeluarkannya KTUN perubahan, pencabutan dan pembatalan itu (ex-

tunc), dinyatakan tidak sah (onrechtmatig/ illegal) dan dianggap tidak 

pernah terjadi. Perubahan, pencabutan dan pemabatalan KTUN 

dengan cararevocative dilakukan karena adanya perlawanan 

(oposabilitas) dari mereka yang tekena KTUN. KTUN tidak lagi berlaku 

karena telah dibatalkan, dicabut oleh auteur-nya, yaitu pemegang hak 

terdahulu. 

3. Abrogative 

Perubahan, pencabutan atau pembatalan KTUN dengn cara 

abrogative hamper sama dengan perubahan, pencabutan dan 

pembatalan KTUN dengan cara recovative, yaitu perubahan, 

pencabutan dan pembatalan KTUN oleh auteur dengan maksud 

menghapuskan akibat-akibat hukum yang mungkin timbul pada masa-

masa yang akan datang dan pembatalan KTUN dilakukan terhitung 

sejak dikeluarkannya perubahan, pencabutan, pembatalan KTUN itu. 

Akibat hukum dinyatakan sah dan diterima sebagai hal yang pernah 

terjadi (ex-nunc) apabila sebelum dilakukannya pencabutan, 

perubahan dan pembatalan KTUN. 

Beberapa hal alasan yang dibenarkan untuk penarikan kembali 

suatu keputusan tata usaha Negara: 
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a. Alasan/Dalil Pembatalan/Pencabtan Kembali Suatu KTUN 

1. Keputusan diperoleh dengan cara penipuan (bedrog) 

Hal ini sama halnya dengan syarat batalnya sebuah 

perjanjian dalam hukum perdata. Suatu keputusan yang 

diperoleh dengan cara penipuan senantiasa ditarik kembal, 

bahkan penerikan dapat dilakukan sejak permulaan (ab ovo) 

dikeluarkan keputusan tersebut. Keputusan dapat dibatalkan 

secara keseluruhan pembatalan untuk waktu yang telah lampau 

(ex- tunc) atau untuk waktu yang akan datang (ex-nunc). 

2. Keputusan belum diiumumkan atau belum diberitahukan 

kepada yang berkepentingan (yang dituju) 

Salah satu syarat formil yang harus dipenuhi sahnya suatu 

KTUN adalah harus disampaikan/diberitahukan kepada pihak 

yang dituju. Karena apabila KTUN belum diberitahukan kepada 

pihak yang dituju, maka dari itu KTUN belum merupakan 

tindakan pergaulan (Verkeershandeling) dan karena dapat 

ditiadakan secara ab ovo.  

3. Lalai memenuhi syarat-syarat seseuai dengan waktu yang 

ditentukan 

Keputusan dapat dibatalkan atau dicabut kembali apabila 

seseorang lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 

dalam batas tertentu. Penarikan KTUN yang menguntungkan 

ex-tunc tidak boleh dilakukan, karena keadaan yang semula 

dinyatakan sah (rechtmatig), lalu berubah menjadi tidak sah 

(onrechtmatig). Dalam kategori ini tindakan paksa pemerintah 

(bestuurdwang) berdasarkan hukum tidak tertulis, yaitu asas-

asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak. 

4. Keputusan yang “tidak benar” mengakibatkan terjadinya suatu 

keadaan yang tidak sah 
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Suatu kepeutusan dari tata usaha Negara yang dikeluarkan 

dan dinyatakan tidak benar sehingga menimbulkan keadaan 

yang tidak sah  

5. Penarikan kembali atau perubahan suatu KTUN terikat kepada 

formalitas-formalitas yang sama dengan formalitas-formalitas 

terjadi keputusan itu (asas contraries actus) 

Adanya kepastian hukum dalam hukum administrasi perlu 

diwujudkan undang-undang untuk mengatur mekanisme 

administrasi, terutama aturan-aturan dengan pencabutan 

penarikan kembali suatu keputusan. 

 

b. Keputusan yang tidak dapat dibatalkan/ tidak dapat ditarik kembali. 

Berkenaan dengan kekuasaan hukum materril ditemukan 

beberapa macam ketetapan yang tidak dapat dibatalkan/ tidak 

ditarik kembali karena “sifatnya” ialah: 

1. Surat pengesahan  dan surat kuasa 

Suurat pengesahan tidak dapat dibatalkan/ ditari kembali 

karena “sifatnya” hanya melaksanakan pelaksanaan suatu 

ketetapan yang dibuat oleh badan/pejabat tata usaha Negara. 

2. Ketetapan yang Eenmalig, dan ketetapan yang Fotografisch 

Menurut Donner dalam S.F Marbun membuat suatu ketetapan 

yang fotografisch, badan/ pejabat tat usaha Negara hanya 

mengadakan momentopneme diaman “keadaan”  pada waktu 

membuat keputusan itu dijadikan suatu alasan utama 

f. Asas Jabatan 

Istilah pejabat dalam hukum administrasi dikenal 

dengan(ambtsdrager), jabatan (ambt) dan penjabat. Menurut Kamus 

Besar Indonesia pejabat adalah seorang pegawai pemerintah yang 

memegang suatu jabatan penting, misalnya kantor, markas dan jawatan. 

Jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan: fungsi, dinas, 

jawatan. Pejabat merujuk pada orang yang melaksanakan pekerjan 
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(tugas) atau urusan pemerintahan yang disebut jabatan. Pejabat adalah 

fungsionaris dari suatu jabatan atau sebagai wakil dari jabatan yang 

dipersonifikasi, sedangkan pejabat pemegang jabatan orang lain. 

 

 

g. Asas Netralitas Dalam Pembuatan Keputusan 

Prinsip netralitas menegaskan organ pemerintahan tidak boleh memihak 

dalam menjalankan tugasnya, termasuk juga dalam mengambil keputusan 

dan tidak boleh terpengaruh dari pihak manapun. Dalam halnya perawat 

dalam menjalankan pelayananan kesehatan harus bersikap netralitas 

kepada semua pasien dan jangan mendahulukan kepentingan pribadi 

misalnya keperntingan keluarga, golongan, suku, agama, politik, ekonomi, 

gender dalam meberikan pelayanan kesehatan. 

h. Asas Larangan Menyalahgunakan Kewenangan 

Asas dalam menyalahgunakan kewenangan dalam mengambil 

keputusan tidak boleh berdasarkan kepentingan diri sendiri atau pribadi 

dalam menjalankan wewenang yang diberikan kepada pejabat tersebut. 

Kepentingan pribadi yang dimaksud yaitu kepentingan diri sendir, tetapi 

juga mendahulukan kepentingan keluarga, golongan, suku, agama 

tertentu, politik, ekonomi, gender, dalam mengambil kepetusan. Dalam 

memberikan pelayanan kesehatan tenaga medis dan perawat tidak boleh 

menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan diri sendiri, misalnya 

tidak boleh membedakan golongan pasien tersebut anatara pasien kaya 

dan miskin, tidak boleh membedakan suku dari mana seoarang pasien 

berasal dalam meberikan pelayanan kesehatan, membedakan agama 

atau keyakinan yang dianut pasien, politik, ekonomi misalnya seorang 

pasien memeriksakan ke balai kesehatan tidak memandang sebelah mata 

terhadap perekonomian pasien tingkat atas maupun tingkat bawah, dan 

tidak boleh membeda-bedakan gender dalam memberikan pelayanan 

kesehatan. 

 




