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HAK HIDUP

• Universal Declaration of Human Rights 

• Pasal 25 “ Semua orang memiliki hak standar hidup yang 
layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya, serta 
keluarganya, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan 
perawatan kesehatan dan pelayanan sosial yang diperlukan, 
serta hak keamanan dalam kondisi tanpa pekerjaan, sakit, 
keterbatasan, menjanda/menduda, usia tua atau kurangnya 
mata pencaharian dalam situasi di luar kendalinya”1 

• Negara-negara yang tergabung dalam perjanjian ini 
mengakui hak setiap orang untuk dapat menikmati 
standar kesehatan fisik dan mental setinggi mungkin yang 
mampu dicapai.  

1. United Nation. 1948. The Declaration of Human Rights.



HAK HIDUP

• Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H (1) yang  
berbunyi : ‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.”1

• Hak untuk hidup adalah hak untuk bebas dari ancaman yang membahayakan atau 
menghilangkan hidup.  Agar hidup yang bersangkutan dipelihara, dijaga, dilestarikan, tidak 
dibahayakan supaya hidupnya tidak disingkirkan dan dihilangkan atau dibunuh2

2. Undang-undang Dasar 1945
3. Clement, Luke et al. Disabled People and The Right to Life : The Protection and Violation of Disabled People’s Most Basic Human Rights. Routledge : New York. Hal 16.



HAK KESEHATAN

• Hak kesehatan di Indonesia diatur dalam Undang-undang no 36 tahun 2009 
tentang Kesehatan, pasal 5 yang menyatakan4 : 

• Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya 
di bidang kesehatan. 

• Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, 
bermutu dan terjangkau. 

• Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri 
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. 

4. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan



HAK PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN 

• Hak penerima pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah & Peraturan Menteri 
Kesehatan 

• Hak Penerima layanan kesehatan1 : 
• Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu, sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur 

operasional serta manusiawi. 
• Mendapatkan layanan kesehatan yang efektif dan efisien. 

• Kewajiban penerima layanan kesehatan1 : 
• Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang kesehatannya 
• Mematuhi nasehat pemberi layanan kesehatan
• Mematuhi aturan yang berlaku 
• Memberi imbalan jasa

5. Undang-undang no 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 



PELAYANAN MEDIS 

• Memberikan pelayanan kesehatan medis menurut standar profesi dan standar 
prosedur operasional hak dan kewajiban penyedia layanan kesehatan. 

• Pelayanan medis harus tanpa diskriminasi dan efektif. 

• Menghindari kerugian baik fisik maupun materi



PELAYANAN MEDIS ANAK

• Tata laksana masalah kesehatan pada anak sangat berbeda 
dengan tata laksana masalah kesehatan dewasa. 

• Pada usia yang sama, kondisi fisik dan kematangan 
pertumbuhan anak dapat berbeda antara satu dengan yang lain 
sehingga kondisi fisiologis tubuhnya pun berbeda.

• Anak yang masih dalam usia tumbuh-kembang sangat 
dipengaruhi oleh asuh (nutrisi dan lingkungan), asih (kasih 
sayang) dan asah (stimulasi).   

• Faktor nutrisi merupakan faktor yang penting dalam kesehatan 
anak. 

• Nutrisi sangat berperan dalam tumbuh-kembang dan 
imunitas anak.

• Tata laksana masalah kesehatan pada anak, tidak boleh 
lepas dari status gizi



MALNUTRISI RUMAH SAKIT

• Akibat dari perhatian yang tidak optimal terhadap status nutrisi 
anak  penurunan berat badan saat dirawat di rumah sakit6

• Walker dan Hendrick yang dimaksud dengan malnutrisi rumah 
sakit adalah  jika terjadi penurunan berat badan lebih dari 2 
persen dalam seminggu atau lebih dari 5 persen dalam sebulan 
atau lebih dari 7,5 persen dalam 3 bulan atau lebih dari 10 
persen dalam 6 bulan6.

6. Julianty, Aidah. 2013. Malnutrisi Rumah Sakit Pada Bangsal Anak Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Sari Pediatri vol 15 no 2, hal 65-68, 



MALNUTRISI RUMAH SAKIT

• Aidah Julianty (2011) pada penelitian di RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Januari – 
Desember 20116 

• Malnutrisi rumah sakit sering terjadi pada anak yang berusia 25-36 bulan

• Sudah mengalami malnutrisi sejak masuk rumah sakit 

• Didiagnosis dengan lebih dari satu diagnosis & tergolong penyakit infeksi, 

• Lama rawat >7hari. 

• Akibat malnutrisi rumah sakit pada anak  : 
• Menurunnya sistem imun 

• Dampak jangka panjang pada masa tumbuh kembang seperti menurunnya 
kecerdasan dan gangguan perilaku6

• Waktu rawat lebih lama  kerugian materi & mortalitas 

6. Julianty, Aidah. 2013. Malnutrisi Rumah Sakit Pada Bangsal Anak Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Sari Pediatri vol 15 no 2, hal 65-68,



PRINSIP NONMALEFICENCE 

• Merupakan dasar dari Sumpah Hipokrates  First, do no harm7 

• Banyak teori menggabungkan prinsip ini dengan beneficience (melakukan yang 
terbaik bagi pasien) 7.

• Bila dalam prakektnya kedua prinsip ini hendak digabungkan maka kita akan 
berhadapan dengan perbedaan kewajiban yang ditanamkan dalam prinsip 
utamanya7. 

•  Beauchamp’s Principles of Biomedical Ethics7

• Menggabungkan nonmaleficence dan beneficence dapat mengaburkan adanya perbedaan 
prinsip moral dan teori moral.

•  Kewajiban untuk tidak merugikan orang lain seperti mencegah terjadinya pembunuhan 
dan pencurian, berbeda dengan kewajiban untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain 
seperti mempromosikan kesejahteraan. 

7. Beauchamp et al. Principles of Biomedical Ethis Seventh Edition. 2009. New York : Oxford University Press. 



PRINSIP NONMALEFICENCE 

• Kewajiban untuk tidak merugikan orang lain lebih keras bila 
dibandingkan dengan melakukan yang terbaik bagi orang lain, 
namun demikian juga sebaliknya7.

• Sebagai contoh, pada kasus pneumothorax dimana perlu 
dilakukan water sealed drainage yang merupakan tindakan invasif 
namun perlu dilakukan untuk penyelamatan nyawa maka kita 
memprioritaskan kewajiban untuk melakukan yang terbaik bagi 
pasien dibandingkan dengan prinsip tidak merugikan pasien7. 

• Sebaliknya apabila seorang ahli bedah dapat menyelamatkan dua 
orang tak berdosa dengan membunuh seorang narapidana untuk 
mengambil organnya sebagai donor transplantasi, tindakannya 
akan dianggap memiliki kegunaan yang murni walau tidak dapat 
dibenarkan secara moral7

7. Beauchamp et al. Principles of Biomedical Ethis Seventh Edition. 2009. New York : Oxford University Press. 



PRINSIP NONMALEFICENCE

• Tidak merugikan pasien juga mencakup tidak menempatkan pasien dalam suatu keadaan yang beresiko 
merugikan pasien, contoh : malnutrisi yang tidak terdeteksi akibat pemeriksaan status gizi yang tidak optimal 
pada awal perawatan menempatkan pasien dalam resiko malnutrisi rumah sakit7.  

• Penelantaran merupakan tidak adanya pelayanan yang diperlukan7. 

• Melibatkan melencengnya suatu tindakan dari standar professional yang menenukan pelayanan yang diperlukan 
dalam suatu perawatan.

• Mencakup 2 hal : 

• (1) secara sengaja menempatkan seseorang pada resiko terjadinya kerugian dan 

• (2) tanpa sengaja tapi secara ceroboh menempatkan seseorang pada resiko terjadinya kerugian. Contoh : 
seorang dokter yang tidak memperhatikan penurunan berat badan seorang anak selama perawatan di rumah 
sakit

 

7. Beauchamp et al. Principles of Biomedical Ethis Seventh Edition. 2009. New York : Oxford University Press. 



PRINSIP BENEFICENCE

• Prinsip beneficence lebih aktif, tidak hanya menghindari 
tindakan yang merugikan tapi juga mengambil suatu 
tindakan yang baik bagi pasien. 7 

• Prinsip beneficence diterapkan saat dokter melakukan 
edukasi/konsultasi gizi atau penanganan multidisipliner 
agar penanganan malnutrisi di rumah sakit dapat 
dilakukan sedini mungkin serta komprehensif7

7. Beauchamp et al. Principles of Biomedical Ethis Seventh Edition. 2009. New York : Oxford University Press. 



PRINSIP BENEFICENCE VS AUTONOMY

• Seorang dokter tetap harus menghargai otonomi orang 
tua / wali pasien. 7 

• Seorang dokter yang melakukan intervensi untuk memperbaiki 
gizi seorang anak dengan malnutrisi rumah sakit, seringkali 
menghadapi masalah apabila harus memberi penjelasan ke 
orang tua / wali pasien. 

• Perawatan di rumah sakit yang diperpanjang atau tambahan 
susu formula untuk pasien, seringkali membuat orang tua / wali 
pasien antipati terhadap dokter. 

• Sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan, dokter harus 
terlebih dahulu memastikan indikasi medis tindakan tersebut

7. Beauchamp et al. Principles of Biomedical Ethis Seventh Edition. 2009. New York : Oxford University Press. 



INDIKASI MEDIS 

• Merupakan fakta, opini dan intepretasi terhadap kondisi fisik dan/atau psikologis pasien yang menyediakan 
dasar yang pantas untuk diagnosis serta kegiatan terapeutik yang bertujuan untuk merealisasikan tujuan 
keseluruhan pengobatan : preventif, kuratif dan penanganan sakit serta cedera8. 

• Menentukan indikasi medis diperlukan untuk intervensi awal malnutrisi rumah sakit, agar penanganan awal 
masih dapat dilakukan8. 

• Menurut Vinicius et al, malnutrisi dapat menimbulkan dampak jangka panjang pada masa tumbuh kembang 
seperti menurunnya kecerdasan dan gangguan perilaku Jonsen8

8.Robert et al. Clinical Ethics A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine. 



KESIMPULAN

• Hak hidup dan hak kesehatan termasuk dalam hak asasi manusia, 
yang diatur dalam Declaration of Human Rights dan memiliki dasar 
hukum

• Malnutrisi rumah sakit rawan terjadi saat anak dirawat di rumah 
sakit, khususnya bila  merupakan suatu keadaan akibat dari 
perhatian yang tidak optimal terhadap status nutrisi anak yang 
terjadi saat dirawat di rumah sakit

• Prinsip non-maleficence pada pencegahan maltrutisi rumah sakit 
dapat diterapkan dengan pemeriksaan status gizi yang optimal 
sehingga tidak menempatkan pasien dalam resiko malnutrisi 
rumah sakit. 



KESIMPULAN

• Prinsip beneficence diterapkan saat dokter melakukan 
edukasi/konsultasi gizi atau penanganan multidisipliner agar 
penanganan malnutrisi di rumah sakit dapat dilakukan sedini 
mungkin serta komprehensif

• Dokter tetap harus menghargai prinsip otonomi pada 
penanganan pasien malnuritisi menghindari antipati dari orang 
tua / wali pasien terhadap dokter.  

• Menentukan indikasi medis diperlukan untuk intervensi awal 
malnutrisi rumah sakit, agar dapat menghindari dampak jangka 
panjang malnutrisi 
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