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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan permasalahan beserta pembahasannya dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Prosedur pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada perawat 

berdasarkan perundang undangan yaitu UU Praktik Kedokteran, UU 

Keperawatan, Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran  telah mengatur persyaratan dan prosedur 

pelimpahan wewenang tindakan medis, namun Standar Prosedur 

Operasional (SPO) dan batasan batasan pelimpahan wewenang dalam 

melakukan tindakan medis belum diatur sehingga menimbulkan 

ketidakpastian dan kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakadilan 

dalam perlakuan perlindungan hukum bagi profesi medis maupun profesi 

tenaga kesehatan serta merugikan hak pengguna kesehatan dalam 

mendapatkan pelayanan yang aman dan bermutu. Perluasan wewenang 

yang dijabarkan baik oleh dokter maupun oleh perawat tidak sesuai dengan 

kriteria tindakan yang diatur dalam perundang-undangan, tindakan apa saja 

yang dapat dilimpahkan secara delegatif dan tindakan apa saja yang dapat 

dilimpahkan secara mandat. Hal ini juga melanggar hak otonomi pasien 

dalam mendapatkan pelayanan yang aman dan bermutu dengan prinsip 
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kehati-hatian dan kecermatan yang sesuai dengan kompetensi profesi 

tersebut. 

2. Prosedur pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada perawat 

berdasarkan studi kasus putusan, terdapat ketidakjelasan dalam konsep 

dalam tindakan medis dimana seyogyanya sebuah putusan dalam 

melakukan tindakan medis yang merupakan domain dari dokter dan hanya 

pelaksanaan tindakan medis sementara yang bersifat perbantuan maka 

diberikan pelimpahan wewenangnya kepada perawat, sehingga dokter tidak 

dapat memberikan wewenang penuh secara delegatif dan tanggung jawab 

serta tanggunggugat bila terdapat kelalaian yang diperbuat oleh perawat 

juga merupakan tanggung jawab dan tanggunggugat dokter. Delegatif 

dalam keputusan melakukan tindakan medis tidak diperbolehkan karena 

menyangkut tindakan terhadap tubuh manusia dimana dokter yang 

mempunyai kompetensi dan keahlian saja yang dapat memprediksi proses 

dan hasil dari tindakan tersebut, sedangkan perawat tidak mempunyai 

kompetensi di bidang tersebut. 

3. Sinkronisasi antara prosedur pelimpahan wewenang tindakan medis dari 

dokter kepada perawat yang diatur dalam undang undang tidak diterapkan 

dalam kenyataannya di lapangan karena anggapan bahwa sudah merupakan 

suatu kelaziman untuk melakukan tindakan medis tersebut dan perawat 

seolah olah menganggap tindakan tersebut merupakan tugas dan 

wewenangnya. 
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B. SARAN 

1. Bagi organisasi profesi IDI dan PPNI harus memperhatikan anggota 

anggotanya agar lebih mengindahkan Standar Profesi dan prinsip kehati 

hatian, kecermatan dan keseksamaan harus selalu dijaga dan ditingkatkan. 

2. Peraturan teknis operasional tentang tata cara pelimpahan wewenang dalam 

tindakan medis beserta jenis jenis tindakan apa saja yang boleh dilimpahkan 

yang merupakan turunan dari UU Praktik Kedokteran, UU Keperawatan 

dan UU Rumah Sakit harus segera dibuat agar adanya kepastian hukum dan 

keadilan baik bagi pemberi jasa pelayanan maupun penerima jasa pelayanan 

kesehatan. 

3. Konsepsi tentang tanggungjawab dan tanggunggugat secara hukum baik 

kepada dokter sebagai pemberi wewenang maupun kepada perawat sebagai 

penerima wewenang harus jelas batasan batasannya pihak mana yang harus 

bertanggung jawab dan bertanggunggugat bila terdapat suatu kesalahan atau 

kelalaian dalam pelaksanaan tindakan medis. 

4. Bagi dokter harus selalu memberikan instruksi secara jelas dan detail serta 

memberikan penjelasan bagaimana pelaksanaan tindakan medis tersebut 

dan resiko serta akibat dari tindakan yang tidak benar,dan menjelaskan juga 

bagaimana mengatasi bila timbul resiko. 

5. Bagi perawat harus selalu berpegang pada prinsip kehati hatian serta 

meningkatkan kompetensi sesuai dengan keahliannya dan berani bertanya 

serta berani menolak jika sesuatu belum jelas atau belum mampu melakukan 

tindakan medis tersebut. 
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6. Bagi praktisi profesi hukum hakim, jaksa, advokat serta penyidik lebih 

memahami hukum kesehatan dan hukum kedokteran pada khususnya agar 

tidak terjadi ketidakadilan dalam memutus perkara yang melibatkan profesi 

kesehatan dengan permasalahan dalam dunia kedokteran yang selalu tidak 

pasti dan penuh resiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


