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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Prosedur Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Berdasarkan Undang 

Undang. 

 Dokter berwewenang melakukan tindakan kedokteran seperti yang 

tercantum dalam Pasal 35 huruf f UU Praktik Kedokteran, setelah memenuhi 

prosedur perizinan praktik kedokteran yang diatur dalam Pasal 36 sampai 

dengan Pasal 38 UU Praktik Kedokteran. Wewenang tersebut didapat setelah 

dokter melaui pendidikan akademik dan pendidikan profesi dan mendapatkan 

ijazah dan melakukan sumpah/ janji profesi serta sertifikat kompetensi, setelah 

itu melakukan registrasi untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang 

dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan memenuhi 

persyaratan dalam pengurusan Surat Izin Praktik (SIP).  

 Pasal 73 ayat (3) UU Praktik Kedokteran memberi kewenangan kepada 

Tenaga Kesehatan dalam hal ini perawat dalam melakukan tindakan medis yang 

berdasarkan pelimpahan wewenang dari dokter apabila perawat memenuhi 

persyaratan tata cara pelimpahan wewenang yang tercantum dalam Pasal 23 

ayat (1) Permenkes No.2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan 

Penatalaksanaan Praktik Kedokteran yang mengatakan bahwa: "Dokter atau 

dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau 

kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya 

secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi". 
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Hal ini memberikan legitimasi baik dokter sebagai pemberi wewenang maupun 

perawat sebagai penerima wewenang, namun Standar Prosedur Operasional 

(SPO) mengenai tata cara pelimpahan tersebut tidak diperjelas dalam 

Permenkes tersebut. 

 

 

 

Gambar 3. Dasar Hukum Pelimpahan  Wewenang 

Gambar 4. Hubungan Wewenang Dokter 

Perawat 
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 Berbeda halnya dengan seorang dokter, dimana dokter mempunyai 

wewenang melaksanakan praktik kedokteran atau tindakan medis didapat dari 

pendidikan setelah menamatkan studi akademik dan studi profesinya dan juga 

wewenang yang didapat dari Undang Undang beserta turunan UU tersebut, 

sedangkan perawat wewenang dalam melaksanakan tindakan medis hanya 

didapat atas perintah Undang Undang bukan melalui pendidikan, wewenang 

perawat yang didapat melalui pendidikan dalam menjalankan praktik 

keperawatan adalah asuhan keperawatan. Hal ini dapat diperjelas dengan 

keterangan gambar 5 dan gambar 6 dibawah ini yang mengatur praktik 

keperawatan.  

 Pada gambar 5 dapat kita lihat adanya strata pendidikan perawat, yang 

nantinya akan menentukan siapa yang mempunyai wewenang melakukan 

tindakan medis. Pelimpahan wewenang tindakan medis diperuntukkan bagi 

pendidikan perawat DIII Keperawatan ke atas. Perawat vokasi yang telah 

mempunyai kompetensi dan keahlian dalam tindakan medis yang akan 

dilaksanakan sedangkan pada gambar 6 dapat dilihat prosedur pelaksanaan 

praktik keperawatan setelah perawat mendapatkan wewenang melaksanakan 

praktik keperawatan melalui pendidikan. 
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Gambar 5. Prosedur Wewenang Izin Praktik  

Keperawatan melalui Pendidikan 



75 

 

 

 

    

Gambar 6. Prosedur Pelaksanaan Praktik Keperawatan 
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 UU Keperawatan juga mengatur mengenai pelimpahan wewenang tersebut, 

dikatakan dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa pelimpahan wewenang hanya dapat 

dilakukan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan 

sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.Pasal 32 ayat 

(2) menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang dapat dilakukan secara delegatif 

atau mandat, dimana pada ayat (3) menekankan tanggung jawab yang beralih 

kepada penerima delegasi yaitu perawat, dan delegasi hanya dapat diberikan 

kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi 

yang sesuai dengan pelimpahan wewenang tindakan medis tersebut disebut 

dalam pasal 32 ayat (4). Penjelasan ayat (4) menyatakan bahwa: “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: “Pelimpahan wewenang 

secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan 

sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan”, ayat (6) menjelaskan bahwa: 

“Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat 

sebagaimana berada pada pemberi pelimpahan wewenang”. Tindakan medis 

yang dapat dilimpahkan secara mandat menurut penjelasan Pasal 32 ayat (5) 

antara lain adalah pemberian terapi parenteral dan penjahitan luka. Prosedur 

pelimpahan wewenang tindakan medis dapat dilihat pada gambar 6 yang 

menjelaskan tentang jenis wewenang delegasi dan mandat serta kriteria apa 

yang boleh diberikan secara delegasi atau mandat beserta jenis tindakan yang 

dapat dilimpah tugaskan kepada perawat. 
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 Pada gambar 7 menjelaskan tentang prosedur izin praktik dan pelaksanaan 

praktik kedokteran yang persyaratannya harus diikuti oleh seorang dokter sesuai 

dengan Permenkes No. 2050/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 

Gambar 7. Prosedur Izin Praktik Kedokteran 
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 Pada kenyataannya berdasarkan pengamatan penulis selaku tenaga medis 

yang bekerja di rumah sakit, sering perawat tidak melaksanakan prosedur 

dengan benar apa yang diinstruksikan oleh dokter dalam pelaksanaan tindakan 

medis.Lazimnya kebiasaan tersebut turun temurun dan dilakukan dari perawat 

senior sampai ke perawat yunior bahkan dilakukan juga oleh siswa yang sedang 

Gambar 8. Prosedur Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis 
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praktik lapangan di Rumah Sakit. Minimnya pengetahuan baik dokter yang 

memberikan instruksi maupun perawat yang melaksanakan instruksi dari dokter 

dalam melaksanakan tindakan medis tersebut. Dokter maupun perawat tidak 

melakukan prosedur pelimpahan wewenang tindakan medis yang sesuai dengan 

persyaratan yang diatur oleh undang undang. Dokter hanya memberikan 

instruksi singkat bahkan sering secara lisan seperti tindakan memasang infus, 

menyuntik obat dalam cairan infus atau langsung melalui intravena secara 

bolus, tindakan tindakan invasif minimal tersebut sering dilakukan oleh perawat 

dan menganggap bahwa hal itu telah menjadi tugasnya sebagai perawat. 

 Pasal 29 ayat (1) UU keperawatan menegaskan bahwa tugas perawat adalah 

yang terutama adalah sebagai pemberi Asuhan Keperawatan yang merupakan 

wewenang perawat yang berperan sebagai tenaga independen dan mempunyai 

tanggung jawab yang dipikul sendiri (personal liability) dan dapat juga bertugas 

sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Perawat bertugas 

melakukan asuhan keperawatan yang bersifat caring bukan pengobatan 

(curing) yang merupakan otoritas seorang dokter. Perawat dapat melakukan 

tindakan medis hanya bila ada pelimpahan wewenang dari dokter yang 

pengaturannya diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Permenkes 2052/Menkes/ 

Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran jo. Pasal 

32 Undang Undang  Keperawatan, dengan syarat sebagai berikut: 

1. Pelimpahan wewenang dilakukan tertulis. 

2. Bila kebutuhan pelayanan yang melebihi ketersediaan dokter di Fasyankes 

tersebut. 



80 

 

3. Perawat harus mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang sesuai dengan 

tindakan yang akan dilimpahkan tersebut. 

4. Pelaksanaan tindakan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan. 

5. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab sepanjang pelaksanaan sesuai 

dengan pelimpahan yang diberikan. 

6. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis 

sebagai dasar pelaksanaan tindakan. 

7. Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus. 

8. Tindakan yang dapat dilimpahkan adalah menyuntik, memasang infus, 

memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program pemerintah, menjahit 

luka dan memberikan terapi parenteral. 

 

 Pengaturan secara teknikal prosedural sangat dibutuhkan dalam melengkapi 

persyaratan pelimpahan wewenang tindakan medik dari dokter kepada perawat 

yang telah dituangkan dalam perundang-undangan. Peran Rumah Sakit sebagai 

Fasyankes sangat penting dalam mengatur lebih rinci tentang SPO Pelimpahn 

Gambar 9. Persyaratan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis 
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Wewenang Tindakan Medis tersebut. Peraturan tersebut dapat dibuat dalam 

peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) yang merupakan pembenaran 

formil dari pelimpahan wewenang tersebut sehingga menjadi sebuah perlindungan 

bagi dokter sebagai pemebri pelimpahan, perawat sebagai penerima pelimpahan 

dan terutama tujuannya adalah memberikan pelayanan yang aman dan bermutu 

kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. 

 Hubungan dokter dan perawat merupakan hubungan interkolaborasi sebagai 

satu tim yang seharusnya masing masing pihak dapat mengukur kompetensi dan 

keahliannya sendiri dan perannya dalam tim tersebut, sehingga batasan batasan 

tindakan jelas dalam pembagian tindakan yang mana boleh dan tidak boleh 

dilakukan dalam tindakan medis tersebut. Delegasi yang baik dan terencana dapat 

mengurangi resiko terjadinya kelalaian dalam tindakan medis yang mengakibatkan 

kerugian pada pasien. 

 Gambar 10. menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan tindakan medis 

berdasarkan Permenkes No. 2050/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran, seorang dokter selalu berpegang pada upaya 

maksimal penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien dengan menjalin 

komunikasi sehingga terbentuk hubungan kepercayaan pasien kepada dokter yang 

melakukan praktik kedokteran berpegang pada standar standar dan gambar 11 

menjelaskan persyaratan dari pelimpahan wewenang tindakan medis yang harus 

dipatuhi dokter sebagai pemberi instruksi kepada perawat dalam melaksanakan 

tindakan medik. 



82 

 

 

 

 

Gambar 10. Prosedur Pelaksanaan Tindakan Medis 

Gambar 11. Persyaratan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis 
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B. Prosedur Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Berdasarkan Studi 

Kasus  

 Studi Kasus tersebut berkaitan dengan kasus pelimpahan kewenangan 

tindakan medis, dimana ada tiga putusan kasus dengan satu rangkaian peristiwa 

yang sama, untuk memudahkan penjelasan kasus tersebut, penulis 

menyimpulkan tiga putusan tersebut dalam satu rangkaian untuk memudahkan 

penjelasan yaitu: dokter yang bernama Wida Parama Astiti yang selanjutnya 

disebut Terdakwa I (putusan 1165), perawat vokasi yang bernama Setyo 

Mujiono yang selanjutnya disebut Terdakwa II (putusan 1167) dan siswa 

magang yang bernam Dewi Ayu Yulmasari, yang selanjutnya disebut Terdakwa 

III (putusan 1166), dimana peristiwa terjadi di Rumah Sakit Umum Kryan 

Husada (selanjutnya disebut locus delicti) pada tanggal 29 April 2010 

(selanjutnya disebut tempus delicti). Rangkaian peristiwa tersebut dimulai 

ketika Terdakwa I mengintruksikan penyuntikan KCl melalui bolus Intravena 

pada seorang anak yang berumur tiga tahun yang bernama Dava Chayanata 

Oktavianto yang selanjutnya disebut Korban, dimana perjalanan peristiwa 

sebagai berikut : 

1. Putusan Nomor 1165/Pid.B/2010/PN.SDA 

a. Identitas 

Perkara atas nama dr.Wida Parama Astiti, lahir di Surabaya tanggal dua 

Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh,pekerjaan dokter 

umum di RSU Kriyan Husada, beralamat Dusun Munggon, RT 13, RW 
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02 Desa Tank, Kecamatan Tank, Kabupaten Sidoarjo, pendidikan S1 

Kedokteran. 

b. Kasus Posisi 

Pada tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 19.00 WIB seorang anak Dava 

Chayanata Oktavianto (selanjutnya disebut anak Dava), umur tiga tahun 

dibawa oleh orang tuanya di Unit Gawat Darurat (UGD) dengan keluhan 

mencret mencret, muntah dan kembung dilakukan pemeriksaan oleh 

dokter Wida Parama Astiti (selanjutnya disebut dr.Wida) yang sedang 

bertugas di UGD didampingi oleh perawat Setyo Mujiono (selanjutnya 

disebut perawat Setyo), hasil pemeriksaan didapati keadaan anak Dava 

kekurangan cairan dan lemas dan dianjurkan untuk rawat inap kemudian 

anak Dava dipindahkan di kamar perawatan anak Mawar kelas III yang 

terletak di lantai dua dan atas instruksi dr Wida dan dicatat di rekam 

medik pasien, perawat  Setyo melakukan tindakan pemberian infus 

KAEN 3B 15 tetes permenit, injeksi Cefotaxime 500 mg dan injeksi 

Colsancetin 250 mg, injeksi vitamin C 50 mg yang dimasukkan dalam 

infus, injeksi Etiferan 3 x ½ ampul (jika diperlukan),obat oral berupa 

syrup neokaolana dan antasida doen , selanjutnya pada tanggal 29 April 

2010, sekitar pukul 08.15 WIB dokter Wida Parama Astiti melakukan 

pemeriksaan anak Dava didampingi perawat Setyo, anak Dava masih 

kembung dan tidak mau meminum obat antasida syrup dan ibunya 

meminta kepada dr.Wida: ”apakah ada obat alternatif lain yang tanpa 

diminumkan” dan  dr.Wida menyarankan untuk berusaha meminumkan 

obat kembung kepada anak Dava. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, 

nenek anak Dava Chayanata Oktavianto datang menemui perawat Setyo 

Mujiono dan mengatakan: “anak ini kembungnya ngak hilang hilang ini 

bagaimana” kemudian meminta tambahan obat injeksi untuk penghilang 

kembung, perawat Setyo Mujiono menyampaikan permintaan keluarga 

kepada dokter Wida Parama Astiti yang pada saat itu berada di lantai 

bawah di poliklinik, akhirnya atas permintaan keluarga, dokter Wida 

Parama Astiti memberikan instruksi secara lisan kepda perawat Setyo 

dengan berkata: “tolong injeksikan KCL setengah ampul melalui 

intravena pelan pelan” Menurut pengertian dr Wida atas instruksinya 

tersebut yang dimaksud setengah ampul adalah 12,5 ml, intravena yaitu 

melalui infus pelan pelan mengikuti denyut nadi si anak, pelan pelan 

diperhitungkan 15-20 menit baru obat itu diinjeksikan, fungsi KCL 

sepengetahuan dr.Wida adalah untuk mengobati kembung. Selanjutnya 

perawat Setyo tanpa bertanya kepada dr.Wida kegunaan KCL dan 



85 

 

dosisnya berapa, tidak ada perintah dr Wida bahwa KCL harus 

diencerkan dahulu (perawat Setyo tidak mengetahui bahwa dosis yang 

diberikan adalah dosis tinggi) kemudian menyiapkan obat KCL di dalam 

spuit 10 cc dan meminta siswa magang Dewi Ayu Yulmasari 

(selanjutnya disingkat siswi Dewi), mahasiswi Politek Kesehatan 

Mojekerto semester VI yang sedang Praktik Kerja Lapangan 

(selanjutnya disingakt PKL) di RS Krian Husada, untuk melakukan 

penyuntikan KCL dengan mengatakan “Dek ini injeksikan ke pasien 

anak Dava di ruang anak dengan bolus pelan pelan” dan perawat Setyo 

mengawasi penyuntikan tersebut dari jarak jauh. Tanpa mengetahui obat 

apa yang akan disuntikkan dan perawat Setyo juga tidak menjelaskan 

apa jenis obat tersebut, siswa magang menyuntikkan KCL secara 

intravena bolus pelan pelan, kemudian anak Dava Chayanata 

Oktavianto menangis dan atas dasar desakan ibu dan neneknya dan 

mengatakan “diinjeksi tidak apa apa menangis yang penting obatnya 

bisa masuk” sehingga obat dalam spuit tersebut disuntikkan selama 

lebih kurang dua menit sampai obatnya habis . Selang beberapa menit 

anak tersebut kejang kejang dan mukanya langsung membiru, kemudian 

perawat Setyo mengambil obat anti kejang dan memasukkan melalui 

dubur dan pemberian oksigen dan nafas buatan, dokter dipanggil oleh 

siswa magang, kemudian dokter Wida datang dan memberikan kejut 

jantung, setelah berbagai upaya telah dilakukan, anak Dava dinyatakan 

meninggal oleh dr Kadaroelah Soepatmo, Spesialis Bedah (selanjutnya 

disingkat dr. Kada) sebagai direkur RS Krian Husada pada hari itu juga. 

Selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/22/IV/2010/ 

JATIM/RES.SDA/SEK.BLB Kepolisian Daerah Jawa Timur Resor 

Sidoarjo Sektor Balongbendo, Yang Melaporkan: Diyan Christian 

Oktavianto, kelahiran Mojokerto, tanggal 7 Oktober 1978, pekerjaan 

swasta, alamat Perum Dua Permata A-1/04, RT.07, RW.01 Desa 

Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, Peristiwa Yang 

Dilaporkan: seorang anak balita meninggal dunia setelah disuntik, yang 

bernama Dava Chayanata Oktavianto, lahir di Mojokerto tanggal 17 

Maret 2007. Berdasarkan fakta fakta perbuatan dan didukung dengan 

alat bukti dan keterangan saksi, pada Berita Acara Pendapat (Resume) 

penyidik berpendapat bahwa penanganan perkara dapat ditingkatkan ke 

tahap penuntutan, ditandatangani oleh Penyidik Roedy Prijanto (AIPTU 

NRP.61010596) dan Yayan Irianto (Brigadir NRP 78050339) di 

Sidoarjo, pada tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu sepuluh. Berkas 

Perkara yang telah lengkap diserahkan Penyidik kepada Kejaksaan 

Negeri Sidoarjo dan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-
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704/Sido/Ep/12/2010 yang berisi: 1. Identitas Terdakwa: Dr.Wida 

Parama Astiti, lahir di Surabaya, tanggal 2 Agustus 1980, alamat Dusun 

Punggon RT 13/ RW 02 Desa Tarik kecamatan Tarik Kabupaten 

Sidoarjo, pekerjaan Dokter Umum di RSU Krian Husada, pendidikan 

S1 Kedokteran, 2. Penahanan: tidak dilakukan penahanan, 3. Dakwaan 

Primair Pasal 359 KHUP dan Pasal 361 KUHP dan Subsidair: Pasal 359 

KHUP. Surat dakwaan tersebut ditandatangani Erwinsyah Dachlan,SH 

(Jaksa Muda) dan Fathol Rasyid,SH (Jaksa Pratama) di Sidoarjo, 

tanggal lima belas Desember tahun dua ribu sepuluh. Kematian anak 

Dava sesuai Visum Et Repertum (jenasah) No. Kf: 10.341 tertanggal 29 

April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu 

dokter EVI DIANA FITRI dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. 

Soetomo Surabaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

Kesimpulan: Jenasah anak laki-laki berumur lebih kurang tiga tahun, 

panjang badan seratus enam centimeter, berat delapan belas kilogram, 

wama kulit kuning langsat, keadaan gizi cukup; Pada pemeriksaan luar: 

ditemukan bintik-bintik pendarahan (ptechie) pada selaput lender mata. 

Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (asfiksia), Pada 

pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata, Pada 

pemeriksaan tambahan: a. Pemeriksaan histopalogi: ditemukan kelainan 

organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas.b.Pemeriksaan 

toksologi: tidak ditemukan racun. c. Pemeriksaan elektrolit ketidak 

seimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi 

kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan 

kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat 

dari nilai normal. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga 

tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan 

irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan 

kematian. 

 

Ringkasan Kasus Posisi: 

 

a. Terdakwa I menerima korban yang datang bersama orangtuanya di Unit 

Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Kryan Husada pada tanggal 28 

April 2010 sekitar pukul 19.00 WIB, dengan keluhan muntah mencret 

dan perut kembung, setelah Terdakwa I melakukan pemeriksaan dan 

menegakkan diagnosis penyakitnya adalah diare dan diberikan terapi 
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obat untuk menghilangkan kembung dan mencret dan Terdakwa I 

menganjurkan untuk dilakukan rawat inap; 

b. Terdakwa I mencatat terapi yang diberikan baik secara oral (diminum) 

maupun secaa parenteral (obat dimasukkan lewat infus) ke dalam 

Rekam Medik Korban, kemudian Terdakwa I memberikan instruksi 

kepada Terdakwa II untuk melakukan tindakan medis yang sesuai 

dengan instruksi Terdakwa I dalam Rekam Medik; 

c. Terdakwa II melakukan instruksi Terdakwa I dan mengantarkan Korban 

untuk dirawat di Ruang Mawar Kelas III di lantai II; 

d. Pada tanggal 29 April 2010 pagi hari sekitar puku 09.00 WIB, terdakwa 

I melakukan visite (kunjungan) kepada Korban yang didampingi oleh 

Terdakwa II untuk melihat perkembangan penyakit dan melakukan 

pemeriksaan fisik; 

e. Pada saat kunjungan tersebut, ibu korban mengeluhkan bahwa Korban 

masih kembung dan meminta tambahan obat yang bukan obat minum, 

tetapi Terdakwa I tetap menyarankan untuk meminumkan  obat yang 

telah diberikan tersebut; 

f. Pada saat Terdakwa II sedang berdinas di Ruang Perawatan Anak 

Mawar, nenek korban mendatang Terdakwa II untuk meminta tambahan 

obat injeksi karena perut korban masih kembung; 

g. Atas desakan nenek korban, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I 

yang sedang berada di poliklinik di lantai I untuk melaporkan bahwa 

keluarga Korban meminta tambahan obat injeksi; 
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h. Terdakwa I akhirnya mengabulkan permintaan keluarga Korban dan 

memberikan instruksi secara lisan tanpa penjelasan secara detail dan 

jelas untuk menyuntikkan KCl setengah ampul dengan bolus Intravena 

pelan pelan; 

i. Terdakwa II tanpa mengerti instruksi tersebut dan tanpa meminta 

penjelasan lebih lanjut bagaimana prosedur penyuntikan KCl tersebut 

dan tanpa mengetahui dosis dari KCl yang disesuaikan dengan seorang 

anak berumur tiga tahun, mempersiapkan obat dalam spuit 10 cc; 

j. Setelah obat KCl telah dimasukkan dalam spuit 10 cc, Terdakwa II 

menginstruksikan kepada Terdakwa III yang merupakan siswi magang 

yang belum mempunyai kompetensi dan wewenang untuk melakukan 

tindakan medis serta tidak dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan 

tindakan tersebut agar menyuntikkan obat tersebut pada korban dengan 

cara bolus intravena pelan pelan; 

k. Terdakwa III menerima instruksi dari Terdakwa II tanpa menanyakan 

bagaimana prosedur penyuntikan tersebut dan obat apa yang 

disuntikkan dan Terdakwa III tidak menolak melakukan tindakan 

tersebut karena takut tidak diluluskan dalam praktik lapangan tersebut; 

l. Terdakwa III melakukan penyuntikan tersebut tanpa pengawasan dari 

Terdakwa II, pada saat dilakukan suntikan Korban menangis tetapi 

nenek korban memaksa untuk menyuntikkan obat tersebut sampai habis; 
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m. Selang 10 menit, Korban mengalami kejang kejang, dan terdakwa II 

melakukan pertolongan pertama dengan memasukkan obat melalui 

dubur dan memberikan oksigen; 

n. Kemudian Terdakwa I datang untuk melakukan kejut jantung tapi 

nyawa Korban tidak tertolong; 

o. Direktur Rumah Sakit datang untuk memastikan kematian korban. 

2. Analisis Kasus 

a. Terdakwa I 

Dasar Hukum : 

1) UU Praktik Kedokteran 

Terdakwa I telah melanggar Pasal 44 ayat (1) tidak mengikuti standar 

pelayanan kedokteran dan melanggar  Pasal 46 ayat (1) karena tidak 

melakukan pencatatan terapi yang diinstruksikan dalam Rekam Medik. 

2) UU Keperawatan 

Terdakwa I melanggar Pasal 32 (1) pelimpahan wewenang harus 

dilakukan secara tertulis dan melanggar Pasal 32 ayat (4) pelimpahan 

wewenang tindakan medis diberikan kepada perawat vokasi yang 

terlatih dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tindakan tersebut. 

3) Permenkes No.2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran 

Terdakwa I telah melanggar pasal 21 tindakan medis yang 

diinstruksikan tidak berdasarkan :  
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(a) Standar Pelayanan Minimal: tidak memiliki pengetahuan tentang 

dosis obat dan cara penyuntikan sera efek samping dari obat 

(b) Standar Profesi: tidak mempunyai kemampuan rata rata seorang 

dokter umum pada situasi dan tempat yang sama, tidak memiliki 

kecermatan dan ketelitian, serta tidak mempunyai kompetensi 

berdasarkan pendidikan dan keahlian seorang dokter. 

(c) SPO: tidak menguasai SPO tentang tata cara penyuntikan obat KCl 

melalui pengenceran secara drip bukan bolus intravena. 

(d) Kebutuhan medis pasien: karena desakan orang tua yang sebenarnya 

tidak ada indikasi medis terapi parenteral (obat yang dimasukkan 

melalui injeksi). 

Terdakwa I melanggar Pasal 23 tentang Persyaratan Pelimpahan Tindakan 

Medis yaitu: 

(a) tidak melakukan pengawasan terhadap Perawat Pelaksana Pelimpahan 

(Terdakwa II) 

(b) Tidak melihat kemampuan dan ketrampilan yang dipunyai oleh 

Penerima Pelimpahan (Terdakwa II). 

c. Dakwaan 

Primair: Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP jo 

Pasal 361 KUHP. Subsidair: Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam 

Pasal 359 KUHP 

d. Barang Bukti 

1) satu botol kecil sisa obat Neo Kaolana Kaolin, Pectin Suspension 
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2) satu buah alat suntik/ spuite ukuran 10 ml 

3) satu botol kecil sisa obat Antasida Doen 

4) satu botol kecil sisa obat Otsu KCl 7,46% 

5) Kotoran korban yang terdapat dalam kapas 

6) satu berkas rahasia medis RSU Krian Husada An.Pasien Dava 

Chayanata Oktavianto 

e. Unsur Unsur Pidana 

1) Unsur Barang Siapa 

Orang yang telah melaksanakan penyuntikan, yang menyuruh melakukan 

penyuntikan dan melakukan penyimpangan di dalam melaksanakan 

tindakan medis atau tindakan kedokteran terhadap pasien atas nama Dava 

Chayanata Octavianto sehingga mengakibatkan matinya pasien tersebut 

jelas adalah orang yang harus bertanggung jawab secara hukum. 

2) Unsur Melawan Hukum 

Tindakan medis atau tindakan kedokteran yang telah  dilakukan pada pasien 

yang bernama Dava Chayanata Octavianto, umur 3 tahun, yang berdasarkan 

atas diagnosa dokter jaga yang ada di UGD RSU Krian Husada yaitu 

Dr.Wida Parama Astiti, pasien tersebut dinyatakan rawat inap dan 

selanjutnya dilakukan rawat inap di ruang anak kelas III Mawar Putih 1, 

tercatat dengan nomor register pasien nomor 008065 penyakit yang diderita 

berdasarkan diagnosa dokter adalah Diare dengan keluhan berak berak, 

kembung dan muntah, tindakan medis tersebut berupa: Penggunaan injeksi 

KCL pada anak yang berusia tiga tahun dibenarkan untuk kepentingan 
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menghilangkan kembung, yang terpenting adalah cara penggunaan atau 

penyuntikan dilakukan secara benar. Prosedur yang benar dalam pemberian 

KCL adalah sebelum dimasukkan harus dilakukan pengenceran atau 

dicampurkan ke dalam cairan infus sehingga masuk kedalam tubuh pasien 

secara perlahan lahan melalui tetesan infus. Penyuntikan KCL pada selang 

infus tempat injeksi yang disebut dengan injeksi bolus hal ini jelas salah 

atau menyalahi prosedur. 

3) Unsur Akibat  

Penyebab kematian korban atas nama Dava Chayanata Oktavianto adalah 

disebabkan oleh adanya kadar kalium yang tinggi dalam darah korban 

sehingga berakibat kematian 

 Unsur Unsur Pidana dalam tindakan terdakwa I memenuhi persyaratan 

yakni Terdakwa I sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab dan cakap 

dalam arti sehat jasmani dan rohani, terdapat unsur kealpaan (culpa) yaitu 

kareana kealpaannya menyebabkan matinya orang serta tidak ada alasan pemaaf 

dan alasan pembenar, sehingga terdakwa dikenai dakwaan Pasal 359 KUHP jo 

Pasal 361 KUHP dengan putusan : 

Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana karena salahnya menyebabkan matinya orang yang dilakukan 

dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaannya, sebagaimana dakwaan 

primair menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh bulan. 
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2. Putusan nomor 1167/Pid.B/2010/PN.SDA 

Nomor 1167/Pid.B/2010/PN.Sda. 

Tingkat Proses Pertama 

Klasifikasi Pidana  

Sub Klasifikasi -  

Jenis Lembaga Peradilan PN 

Lembaga Peradilan PN SIDOARJO  

Para Pihak SETYO MUJIONO 

Tahun 2011 

Tanggal Musyawarah 11-07-2011 

Tanggal Dibacakan 19-07-2011 

Amar LEPAS 

Catatan Amar 

M E N G A D I L I : • Menyatakan terdakwa SETYO 

MUJIONO tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan 

yang dilakukan dalam dakwaan Primair, akan tetapi 

perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana ; • 

Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan 

hukum ; • Memulihkan hak terdakwa dalam kemampun 

kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti........ 

seperti keadaan semula ; • Menetapkan barang bukti : - 1 

(satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, 

PECTIN SUSPENSION; - 1 ( satu ) buah alat suntik / 

spuite ukuran 10 ml ; - Satu botol kecil sisa obat 

ANTASIDA DOEN ; - Satu botol kecil sisa obat OTSU 

KCL 7,46 % ; - Kotoran korban yang terdapat pada kapas 

; - 1 ( satu ) berkas rahasia medis RSU KRIAN HUSADA 

An pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO ; 

Dipergunakan dalam perkara lain ; • Membebankan biaya 

perkara ini Kepada negara ; 

Hakim Majelis 

Hakim Ketua H. YAHYA SYAM, ,SH.MH. 

Hakim Anggota 
SUPRIYONO, SH.M.Hum. I WAYAN YASA. ABADHI, 

SH.MH. 

Panitera IBNU FAUZI, SH. 

Status Tahanan Tidak 

Berkekuatan Hukum Tetap Ya 

 

a. Identitas : 

Kasus dengan Nomor Putusan: 1167/Pid.B/2010/PN.SDA. dengan 

terdakwa Setyo Mujiono, pria, lahir  di Lamongan pada tanggal delapan 

belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat, berkebangsaan    

https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sidoarjo/direktori/pidana-umum
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sidoarjo/direktori/pidana-umum/
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sidoarjo/
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sidoarjo/periode/putus/2011/
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Indonesia   dan  bertempat tinggal  di  Desa  Tenggiring   RT. 01 RW.01  

Kec. Sambeng,   Kab. Lamongan, agama Islam, bekerja  sebagai  pegawai  

di Rumah  Sakit Umum   Kriyan   Husada   dan  berpendidikan    terakhir   

DIII Keperawatan selanjutnya   disebut  sebagai  Terdakwa didampingi  oleh  

penasehat hukum  yang  merupakan   para  Advokat  dari  "Law  Firm & 

Legal  Consultant Bambang Soetjipto, SH., M.Hum., & Associates". 

Terdakwa   merupakan   perawat   di  Rumah   Sakit   Krian   Husada   dan 

bekerja berdasarkan SIKP No.552.42/632/ Prw/404.3.2/2008 tanggal 10 Juli  

2008. Terdakwa   terjerat  kasus Pidana  karena  kealpaannya   atau lalainya  

dalarn  menjalankan   suatu  pekerjaan atau pencarian  telah menyebabkan  

orang lain meninggal  dunia. 

b.     Kasus Posisi 

Pada tangga1 29 April  2010 pada hari Rabu  sekitar  pukul19.00 WIB.      

Terdakwa kedatangan seorang pasien bernama Dava Chayanata   

Oktavianto yang  selanjutnya disebut sebagai korban karena penyakit diare 

dan kembung. Korban langsung ditangani dr. Wida Parama  Astiti sebagai 

dokter jaga. Pada keesokan harinya, atas permintaan dari orangtua korban, 

dr. Wida memberikan putusan tindakan medis kepada Korban dengan cara 

memerintahkan Terdakwa  melakukan penyuntikan KCl 12,5 ml karena  dr. 

Wida   sedang   menangani   pasien  lain di lantai satu sedangkan Terdakwa 

berada di lantai dua (tempat Korban dirawat). Kemudian Terdakwa 

meminta seorang siswi magang bernarna Dewi Ayu Yulmasari untuk 

melakukan  penyuntikan KCl kepada korban. Akibat  kelalaian  terdakwa  
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tersebut  mengakibatkan   koban  yang  berusia tiga tahun  meninggal  dunia 

(selanjutnya kasus posisi lihat pada lampiran putusan kasus nomor 

1167/Pid.B/2010/PN.SDA).  

c. Dakwaan: 

Primair : Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP jo 

Pasal 361 KUHP. Subsidair: Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam 

Pasal 359 KUHP 

d. Tuntutan: 

Berhubung dr.Wida  mempunyai   wewenang   memerintahkan terdakwa  

dan  terdakwa   hanya  melaksanakan   perintah,  maka  tidak  ditemukan 

sifat melawan hukum dalam perbuatannya. Maka Majelis Hakim  

berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan  akan  tetapi  

tidak  bersalah  sehingga  tidak  dapat  dipidana. 

e. Analisa Kasus  

Dasar Hukum : 

1) UU Keperawatan 

 Pasal 28 ayat (2) huruf c Praktik Keperawatan harus didasarkan pada 

kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur 

operasional. Pasal 29 ayat (3) Pelaksanaan tugas Perawat harus 

dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel. 

2) Pasal 23 ayat (1) Permenkes 2052/Menkes/ Per/X/2011 tentang Izin 

Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran jo. Pasal 32 Undang 

Undang  Keperawatan syarat pelimpahan wewenag : mengatakan 



96 

 

bahwa: Perawat harus mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang 

sesuai dengan tindakan yang akan dilimpahkan tersebut.Perawat tidak 

menjalankan instruksi dokter dengan benar.Tidak menanyakan 

bagaiman prosedur penyuntikan KCl tersebut. 

  Unsur Unsur Pidana dalam tindakan terdakwa II  memenuhi 

persyaratan yakni Terdakwa II sebagai subyek hukum mampu bertanggung 

jawab dan cakap dalam arti sehat jasmani dan rohani, terdapat unsur 

kealpaan (culpa) yaitu kareana kealpaannya menyebabkan matinya orang 

serta tidak ada alasan pemaaf tetapi ada alasan pembenar yaitu karena 

perintah atasan, sehingga terdakwa II telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya 

menyebabkan matinya orang karena perintah atasan dilepaskan dari tuntutan 

pidana. 

3. Putusan Nomor 1166/Pid.B/2010/PN.SDA 

Nomor 1166/Pid.B/2010/PN.Sda 

Tingkat Proses Pertama 

Jenis Perkara Pidana 

Klasifikasi Pidana  

Sub Klasifikasi -  

Jenis Lembaga Peradilan PN 

Lembaga Peradilan PN SIDOARJO  

Para Pihak DEWI AYU YULMASARI 

Tahun 2011 

Tanggal Musyawarah 11-07-2011 

Tanggal Dibacakan 19-07-2011 

Amar BEBAS 

Catatan Amar 

M E N G A D I L I 1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEWI 

AYU YULMASARI sebagaimana identitas tersebut di atas 

secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan 

yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut 

bukan merupaka tindak pidana ; 2. Melepaskan terdakwa 

DEWI AYU YULMASARI dari segala tuntutan hukum ; 3. 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sidoarjo/direktori/pidana-umum
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sidoarjo/direktori/pidana-umum/
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sidoarjo/
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sidoarjo/periode/putus/2011/
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Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, 

kedudukan, harkat serta martabatnya seperti keadaan semula 

;- 4. Menetapkan barang bukti : - 1 (satu) botol kecil sisa obat 

NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION, - 1 ( 

satu ) buah alat suntik / spuite ukuran 10 ml, - 1 (satu) botol 

kecil sisa obat ANTASIDA DOEN, - 1 (satu) botol kecil sisa 

obat OTSU KCL 7,46 %, - Kotoran korban yang terdapat 

pada kapas, - 1 ( satu ) berkas rahasia medis RSU KRIAN 

HUSADA An pasien DAVA CHAYANATA 

OCTAVIANTO, diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum 

untuk dipergunakan dalam perkara lain ; 5. Membebankan 

biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;- 

Hakim Majelis 

Hakim Ketua Drs. ADI DACHROWI, SA. SH. MH. 

Hakim Anggota 
I WAYAN YASA ABADHI, SH. MH SUPRIYONO, SH. 

M.Hum 

Panitera DIDI AGUSTIJONO, SH 

Status Tahanan Tidak 

Berkekuatan Hukum Tetap Ya 

 

 

Subyek Hukum: tidak cakap dan tidak mampu bertanggung jawab, ada alasan 

pemaaf dan pembenar sehingga perbuatan dianggap tidak ada dan batal demi 

hukum., dakwaan: telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana karena salahnya menyebabkan matinya orang karena perintah atasan 

dilepaskan dari tuntutan pidana dan terdakwa tidak memenuhi syarat dapat 

dipidana. 

Analisis Kasus 

a. Tindakan seorang dokter dalam memerintahkan dan menginstruksikan kepada 

perawat untuk melakukan tindakan medis adalah sah dan benar yang terpenting 

tindakan tersebut secara tertulis, tercatat dengan benar dalam rekam medik 

pasien dan dalam pelaksanaanya tidak ada penyimpangan serta sesuai dengan 

perintah yang diberikan. 
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b. Siswa magang belum dapat dikatakan sebagai perawat mempunyai wewenang 

melakukan tindakan upaya kesehatan. 

c. Bila terjadi penyimpangan yang dilakukan di luar perintah dokter jelas perawat 

tersebut yang bertanggung jawab tetapi bila jika semua dilakukan dengan benar 

oleh perawat sesuai dengan perintah dokter dan sesuai dengan yang tercatat 

dalam rekam medik pasien namun terdapat adanya kekeliruan maka tanggung 

jawab berada pada dokter yang memerintahkan. 

d. Bahwa ada kewajiban dan keharusan bagi perawat untuk mempertanyakan 

kepada dokter yang memerintahkan atau mengindtruksikan sebuah tindakan 

medis jika memang benar benar belum memahami perintah dan cara tindakan 

yang harus dilakukan hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya 

kekeliruan dalam mengambil tindakan medis sesuai perintah dokter, sedangkan 

untuk penjabaran perintah dari seorang dokter jelas tidak dibenarkan dan 

menyalahi prosedur. 

e. Injeksi KCl terhadap pasien pada selang infus yang disebut bolus jelas salah dan 

tidak sesuai dengan prosedur, karena penyuntikan KCl sedianya harus 

dimasukkan dalam botol cairan infus dilakukan melalui drip sehingga masuk ke 

dalam tubuh melalui infus secara pela pelan. 

f. Hasil pemeriksaan visum et repertum jenazah Nomor: KF:10.341 yang 

ditandatangani oleh Dr. Evi Diana Fitri yang dikeluarkan RSU Dr. Sutomo 

Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal sesuai dengan permintaan 

Kepolisian Sektor Belong Bendo Polres Sidoarjo sesuai dengan surat nomor 
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B/07/IV/2010/Polres tanggal 29 April 2010 kepada Kepala Rumah Sakit Dr. 

Sutomo Surabaya, menyimpulkan bahwa: 

1) Jenasah anak laki-laki berumur lebih kurang tiga tahun, panjang badan 

seratus enam centimeter, berat delapan belas kilogram,  wama kulit kuning 

langsat, keadaan gizi cukup; 

2) Pada pemeriksaan luar: ditemukan bintik-bintik pendarahan (ptechie) pada 

selaput lender mata. Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas 

(asfiksia); 

3) Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata; 

4) Pada pemeriksaan tambahan:  

(1). Pemeriksaan histopalogi: ditemukan kelainan organ yang lazim 

didapatkan pada jenazah mati lemas. 

(2). Pemeriksaan toksologi: tidak ditemukan racun; 

(3). Pemeriksaan elektrolit ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah 

yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan 

ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh 

sampai delapan kali lipat dari nilai normal; 

(4). Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai 

delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama 

jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian. 

 Hal hal diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kelalaian yang 

dilakukan tenaga medis dan tenaga perawat dalam pelimpahan wewenang tindakan 

medis menimbulkan kematian pada anak Dava Chayanata Oktavianto yaitu : 
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a. Pelaksanaan penyuntikan tidak sesuai dengan instruksi atau petunjuk dokter, 

tidak dipertanyakan dengan jelas prosedur dan tata cara penyuntikan KCL 

terhadap pasien oleh perawat kepada dokter yang memberikan instruksi atau 

sebaliknya dokter tidak memberikan instruksi secara benar kepada perawat 

yang melaksanakan. 

b. Adanya penjabaran perintah dari dokter yang diberikan perawat oleh perawat 

itu sendiri berkaitan dengan pelaksanaan penyuntikan atau injeksi KCL kepada 

pasien atau korban atas nama Dava Chayanata Oktavianto yang sedianya harus 

dilakukan perawat itu sendiri namun perawat tersebut memerintah kepada orang 

lain yang hal imi kepada siswa magang yang tidak atau belum memiliki 

kredibilitas sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku 

sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan maksimal. 

c. Jika perawat tersebut tidak melaksanakan instruksi sesuai dengan yang 

telah diberikan oleh dokter maka jelas yang melakukan kelalaian adalah 

perawat itu sendiri demikian sebaliknya. 

Pada gambar 12 dapat dijelaskan bahwa dokter, perawat, rumah sakit 

bertanggung jawab dalam hubungannya terhadap pemenuhan hak pasien dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan dan apabila SDM sebagai penyedia jasa tidak 

memenuhi tanggungjawabnya sehingga menimbulkan kerugian terhadap pasien 

yang menimbulkan kecacatan atau kematian maka dapat dikenai sanksi. 
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Gambar 12. Tanggung Jawab Dokter Perawat dan Rumah 

Sakit 

Gambar 13. Studi Kasus Putusan 
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Pada studi kasus ini ditemukan kesalahan kesalahan prosedur seperti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Kesalahan Prosedur dari Terdakwa I kepada Terdakwa II  

a. Tidak tertulis, tidak rinci, dan tidak benar 

b. Kemampuan Terdakwa I dibawah standar tidak sesuai dengan Standar 

Profesi, SPO dan SPM Rumah Sakit 

2. Kesalan Prosedur dari Terdakwa II kepada Terdakwa III 

a. Tidak melihat kompetensi dan legalitas penerima wewenang, siswa 

magang tidak mempunyai izin melakukan tindakan medis. 

b. Instruksi kepada Terdakwa III tidak dilakukan di bawah pengawasan. 

3. Kesalahan Prosedur Terdakwa III 

a. Tidak menanyakan prosedur penyuntikan obat 

b. Tidak menolak karena belum mempunyai kompetensi dan izin dalam 

melakukan tindakan medis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


