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Negara Hukum Indonesia 

Supremasi Konstitusi

Forum dan kelembagaan >> MK dan MA 

PILAR NHI>>  Asas Legalitas; Jaminan Kebebasan; Perlindungan HAM 

Asas Legalitas > Kepastian Hukum  (wetmatig van het bestuur > rechts
zekerheid)



Hukum Administrasi (Administratief Recht)

➢Kedudukan : Hukum Publik

➢Ruang Lingkup : 

Sblm UUAP : Tripol > Eksekutif

Stlh UUAP > Perluasan :

a. Fungsi Pemerintahan > Esksekutif, Legislatif,  Yudikatif

d. Fungsi pemerintahan > UUD NRI 1945 dan/atau UU.

➢Isi :

a. Pelaksanan fungsi & wewenang pemerintahan;

b. Hub. antara penyelenggara fgsi pmrthn dg warga negara. 



a. Pemulihan/reparatoir (bestuursdwang dan dwangsom),

b. Hukuman/condemnatoir (denda administrasi), dan

c. Campuran (penarikan keputusan yang menguntungkan).

d. Kumulasi sanksi : internal dan ekternal

Karakter Sanksi Administatif



WEWENANG : (Bevoegdheid/Authority)

➢ WEWENANG >> Kekuasaan Hukum (Recht Macht)

✓ Konsep inti Hkm Administrasi (Publik)

✓ Dimensi Publik> berkaitan dg kekuasaan (pemerintahan)

✓ Titik tolak dan tolak ukur menilai keabsahan tindakan

✓ Sarana perlindungan hukum pemegang dan Warneg

✓ Sarana mengukur pertanggungjawaban hukum
pemegang



JENIS WEWENANG 

ATRIBUSI DELEGASI MANDAT

✓ Diberikan pembentuk hukum
(UUD, UU, Perda)

✓ Original authority
✓ Tanggungjawab pada 

penerima
✓ Tidak dapat delegasi kecuali

ditentukan lain.
✓ Wewenang baru
✓ Diberikan kepada Badan 

dan/atau Pejabat
Pemerintahan.

▪ Ditentukan dalam peraturan atribusi
▪ Delegasi diperoleh

a.diberikan oleh Badan/Pejabat kpd Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya

b.ditetapkan dalam aturan hukum
c. Wewenang pelimpahan dari atribusi

▪ Tidak dapat disub delegasi > ditentukan lain. 
▪ Tanggung jawab pada delegan
▪ Definitive >> dalam aturan hukum/tertulis
▪ Dapat ditarik kembali
▪ Ditentukan dalam pengaturan delegasi.

➢ Muncul karena Penugasan
Badan/Pejabat Atasnya.

➢ Terkait dengan pelaksanaan
tugas rutin.

➢ Diberikan kepada bawahannya.
➢ Tidak terjadi pengalihan

tanggung jawab.
➢ Dapat ditarik Kembali



Pembatasan Kewenangan

➢Wewenang dibatasi oleh:

a. waktu;

b. wilayah/daerah; dan

c. cakupan bidang/materi Wewenang.



• Pasal 23 UU 36/3009 Kesehatan:

1. Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan
kesehatan.

2. Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan
sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

3. Penyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib
memiliki izin dari pemerintah.

• Pasal 62 UU 36/2014 Nakes:

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

KEWENANGAN FASYANKES-NAKES 
Titik Tolak Hubungan dengan Pasien



➢ Kewenangan Fasyankes/Nakes titik tolak lahirnya hubungan
hukum dgn Pasien .

➢ Hubungan Hukum> akibat hukum: hak, kewajiban dan
tanggungjawab.

➢ Akibat hukum membutuhkan> kepastian dan perlindungan

➢ Forum dan kelembagaan > Mediasi /Lembaga Peradilan.



➢ Kewenangan Keilmuan (Keahlian/Kompetensi) :

UU Kesehatan Psl 23 (2) Kewenangan untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan
sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

➢ Kewenangan Praktik (Ijin)

Pasal 46 (1) UU Nakes: Setiap Tenaga Kesehatan yang 
menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan
wajib memiliki izin.

Kewenangan Pelayanan Kesehatan
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Kewenangan Delegative Khusus

• Bersumber dari Pemerintah/Pemda

• Kedaruratan dan kebijakan pemerintah

• Pasal 55 UU Kebidanan:

(1) Pelimpahan wewenang secara delegatif (Psl 53 huruf b) diberikan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah kepada Bidan.

(2) Pelimpahan wewenang secara delegatif dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu; atau

b. program pemerintah. 

• Pasal 59 UU Kebidanan:

(1) Dalam keadaan gawat darurat untuk pemberian pertolongan pertama, Bidan dapat melakukan
pelayanan kesehatan di luar kewenangan sesuai dengan kompetensinya.



Konsep pelimpahan wewenang dan tanggungjawab hukumnya.

➢ Sumber/Cara : kewenangan original dan non original.

➢ Kewenangan original medik diberikan secara langsung oleh
pembentuk hukum.

➢ Diberikan pemegang wewenang original

➢ Kewenangan non original: delegasi atau mandat.

Kewenangan Original dan Non Original dalam Hubungan Antar
Tenaga Kesehatan (Dokter/Perawat)



➢ Pemberian kewenangan non original, lazimnya tdk selalu
diikuti delegasi pengaturan.

➢ Tetapi, pelaksanaan wewenang non original (delegasi) wajib
dituangkan dalam aturan hukum (definitive/tertulis)?

➢ Definitif/tertulis > tanggung jawab hukum



Pelimpahan Wewenang

• Pasal 32 UU Keperawatan

(1) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat
diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk
melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi
pelaksanaannya.

(2) Pelimpahan wewenang secara delegatif atau mandat.

(3) Pelimpahan wewenang secara delegatif oleh tenaga medis kepada
Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.

(4) Pelimpahan wewenang secara delegatif hanya dapat diberikan kepada
Perawat profesi atau Perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi
yang diperlukan.



➢ Pasal 40 (1) UU Pradok

Dokter atau dokter gigi yang berhalangan menyelenggarakan
praktik kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk
dokter atau dokter gigi pengganti.

➢ Kekaburan norma (vague norm)

➢ Ketidakjelasan kualifikasi hukumnya.

➢ Apa bentuk dan batasan kewenangan dokter pengganti?

➢ Bagaimana pertanggungjawabannya?

Beda



❖Fasyankes dan Nakes pemegang kewenangan bertanggung
jawab dalam pelayanan Kesehatan.

❖Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua
kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan di Rumah Sakit (Pasal 46 UU RS).

❖Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang,
tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang
menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam
pelayanan kesehatan yang diterimanya (Pasal 58 (1) .

Tanggung Jawab Fasyankes/Nakes



❖Pasal 29 UU Kesehatan:

• Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam
menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih
dahulu melalui mediasi.

❖Pasal 46 UU RS:

• Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua
kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan di Rumah Sakit.



❖ Aspek hukum administrasi yang melahirkan legalitas
(kewenangan) pelayanan Kesehatan oleh Fasyankes dan
Nakes

❖ Hukum administrasi juga yang mengakiri legalitas
(kewenangan) untuk menjalankan pelayanan Kesehatan
oleh Fasyankes dan Nakes jika terjadi pelanggaran

❖ Efektifitas dan konsistensi penerapan hukum administrasi
bidang Kesehatan (pembinaan dan pengawasan)
diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum
pasien/klien dan Fasyankes dan Nakes.



PENUTUP
➢ Pelaksanaan Kewenangan Dalam Pelayanan Kesehatan sebagai

Titik Tolak Terjadinya Hubungan Hukum antara Fasyankes/Nakes
Dengan Pasien

➢ Fasyankes dan Nakes dalam melakukan pelayanan kesehatan
memiliki Tanggungjawab Dan Tanggunggugat

➢ Penyelesaian permasalahan dalam Pelayanan Kesehatan Perlu
mengutamakan cara dialog dan mekanisme administratif
( keberataan dan banding) sebelum ke Litigasi pengadilan


