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BAB I 

ASPEK HUKUM PRAKTIK KEPERAWATAN 

 

A. Latar belakang 

Undang – undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi 

para perawat. PPNI pada kongres Nasional keduanya di Surabaya tahun 1980 

mulai merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk 

perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan. Tidak adanya undang-undang 

perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara penuh belum dapat 

bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Tumpang tindih 

antara tugas dokter dan perawat masih sering terjadi dan beberapa perawat 

lulusan pendidikan tinggi merasa frustasi karena tidak adanya kejelasan tentang 

peran, fungsi dan kewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua perawat 

dianggap sama pengetahuan dan ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar 

belakang ilmiah yang mereka miliki. 

Salah satu tenaga kesehatan yang merupakan bagian integral dari pelayanan 

kesehatan adalah tenaga profesi perawat. Perawat merupakan tenaga 

profesional yang memiliki  body of knowledge yang khusus dan spesifik dan 

dalam menjalankan praktik profesinya memiliki tanggung jawab dan tanggung 

gugat, sehingga perawat juga sangat terikat oleh atauran-aturan hukum yang 

mengatur praktik tenaga kesehatan. 

Dari sebab itu, pada kesempatan kali ini kami akan menulis tentang “Aspek 

Hukum dan Perlindungan Hukum Praktik Keperawatan” dengan ringkas dan 

mudah di pahami. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah sebagai berikut : 

1.      Apa definisi dan tujuan dari praktik keperawatan. 

2.      Apa saja bunyi UU praktik keperawatan. 
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3.      Apa saja tujuan dan komponen regulasi dalam perlindungan praktik 

keperawatan. 

 

 

C. Tujuan penulisan 

1.      Mengetahui definisi dan tujuan dari praktik keperawatan. 

2.      Memahami isi UU yang berkaitan dengan praktik keperawatan. 

3.      Dan mengetahui tujuan dan komponen regulasi dalam perlindungan praktik 

keperawatan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Aspek Hukum Praktik Keperawatan 

Keperawatan adalah fungsi unik dari perawat membantu individu sakit 

atau sehat dalam melaksanakan segala aktivitasnya untuk mencapai kesehatan 

atau untuk meninggal dunia dengan tenang yang dapat dapat ia lakukan sendiri 

tanpa bantuan apabila cukup kekuatan, harapan dan pengetahuan (Virginia 

Handerson, 1958). 

Perawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan 

bagian integral dari pelayanan kesehatan yang di dasarkan ilmu dan kiat 

keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spritual yang komprehensif 

serta di tujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik sakit maupun 

sehat yg mencakup seluruh siklus kehdpan manusia (Lokakarya keperawatan 

Nasional 1986). 

Praktik keperawatan berarti membantu individu atau kelompok dalam 

mempertahankan atau meningkatkan kesehatan yang optimal sepanjang proses 

kehidupan dengan mengkaji status, menentukan diagnosa, merencanakan dan 

mengimplementasi strategi keperawatan untuk mencapai tujuan, serta 

mengevaluasi respon terhadap perawatan dan pengobatan (National Council of 

State Board of Nursing/NCSBN). Praktik keperawatan profesional tertuang 

juga dlm Nurse Practice Art New York 1972 Praktik keperawatan terdapat 

dalam American Nursing Association/ANA). 

 

a.       Hubungan Hukum Dengan Profesi Keperawatan 

Masyarakat profesi dengan masyarakat umum telah mengadakan suatu 

kontrak ( social contract) yang memberikan hak otonomi profesi untuk 

melakukan self regulation,  self governing dan  self disciplining. Dengan 

kewajiban memberikan jaminan profesional yang kompeten dan 

melaksanakan praktik sesuai etika dan standar profesinya. Profesi perawat 

memiliki kewajiban untuk mampu memberikan jaminan pelayanan 
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keperawatan yang profesional kepada masyarakat umum. Kondisi 

demikian secara langsung akan menimbulkan adanya konsekuensi hukum 

dalam praktik keperawatan. Sehingga dalam praktik profesinya dalam 

melayani masyarakat perawat terikat oleh aturan hukum, etika dan moral.  

Di Indonesia salah satu bentuk aturan yang menunjukan 

adanya  hubungan hukum dengan perawat adalah UU No. 23 Tahun 1992 

Tentang  Kesehatan, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa ”Tenaga 

kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.  Berdasarkan PP No. 

32/1996 Pasal 2 ayat (1) jo, ayat (3) perawat dikatagorikan sebagai tenaga 

keperawatan.  

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 23 tahun 1992 jo. Pasal 21 ayat 

(1) PP No. 32 tahun 1996 tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya 

diwajibkan untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. 

Standar profesi merupakan pedoman bagi tenaga kesehatan/perawat dalam 

menjalankan upaya pelayanan kesehatan, khususnya terkait 

dengan  tindakan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap 

pasien, sesuai dengan kebutuhan pasien, kecakapan, dan kemampuan 

tenaga serta ketersediaan fasilitas dalam sarana pelayanan kesehatan yang 

ada.  

b.      Instrumen Normatif Bagi Perawat Dalam Upaya Menjalankan Pelayanan 

Keperawatan 

Perawat dalam menjalankan proses keperawatan harus berpedoman 

pada Lafal Sumpah Perawat, Standar Profesi Perawat, Standar Asuhan 

Keperawatan, dan Kode Etika Keperawatan. Keempat instrumen tersebut 

berisi tentang norma-norma yang berlaku bagi perawat dalam memberikan 

asuhan keperawatan. Ketentuan-ketentuan  yang berlaku bagi perawat 

disebut instrumen normatif, karena keempatnya meskipun tidak 

dituangkan dalam bentuk hukum positif/Undang-Undang, tetapi berisi 
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norma-norma yang harus dipatuhi oleh perawat agar terhindar dari 

kesalahan yang berdampak pada pertanggungjawaban dan gugatan ganti 

kerugian apabila pasien tidak menerima kegagalan perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan. 

1)      Lafal Sumpah Perawat 

Lulusan pendidikan keperawatan harus mengucapkan 

janji/sumpah sesuai dengan program pendidikannya, D3 atau S1. Lafal 

sumpah ada dua macam yaitu lafal Sumpah/Janji Sarjana Keperawatan 

dan lafal  Sumpah/Janji Ahli Madya Keperawatan. 

2)      Standar Profesi Perawat 

Pasal 24 ayat (1) PP 23/1996 tentang Tenaga Kesehatan 

menentukan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada tenaga 

kesehatan yang melakukan tugas sesuai dengan Standar Profesi tenaga 

kesehatan. Standar profesi merupakan ukuran kemampuan rata-rata 

tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya (Praptianingsih, 

2006). Dengan memenuhi standar profesi dalam melaksanakan 

tugasnya, perawat terbebas dari pelanggaran kode etik. 

Sebagai tolak ukur kesalahan perawat dalam melaksanakan 

tugasnya, dapat dipergunakan pendapat Leenen dalam Koeswadji 

(1996) sebagai standar pelaksanaan profesi keperawatan, yang meliputi 

: terapi harus dilakukan dengan teliti; harus sesuai dengan ukuran ilmu 

pengetahuan keperawatan; sesuai dengan  kemampuan rata-rata yang 

dimilki oleh perawat dengan kategori keperawatan yang sama; dengan 

sarana dan upaya yang wajar sesuai dengan tujuan kongkret upaya 

pelayanan yang dilakukan. Dengan demikian, manakala perawat telah 

berupaya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannyadan 

pengalaman rata-rata seorang perawat dengan kualifikasi yang sama, 

maka dia telah bekerja dengan memenuhi standar profesi. 

 

Standar Asuhan Keperawatan 
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Pelayanan keperawatan dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah 

sakit merupakanfaktor penentu citra dan mutu rumah sakit. Di samping itu, 

tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perawatan yang bermutu semakin 

meningkat  seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan 

kewajiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan 

keperawatan harus terus ditingkatkan sehingga upaya pelayanan kesehatan 

dapat mencapai hasil yang optimal. 

Salah satu upaya untuk menjaga mutu kualitas pelayanan 

keperawatan adalah dipergunakannya Standar Asuhan Keperawatan dalam 

setiap pelayanan keperawatan. Standar ini dipergunakan sebagai pedoman 

dan tolak ukur mutu pelayanan rumah sakit. Di dalamnya berisi tentang 

tahapan yang harus dilakukan oleh perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan. Standar Asuhan Keperawatan terdiri dari delapan standar 

yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh perawat dalam memberikan 

pelayanan kesehatan, khsusunya pelayanan keperawatan, yang terdiri dari : 

a)      Standar I berisi falsafah keperawatan, 

b)      Standar II berisi tujuan asuhan keperawatan, 

c)      Standar III menentukan pengkajian keperawatan, 

d)     Standar IV tentang diagnosis keperawatan, 

e)      Standar V tentang perencanaan keperawatan, 

f)       Standar VI menentukan intervensi keperawatan, 

g)      Standar VII menentukan evaluasi keperawatan, 

h)      Standar VIII tentang catatan asuhan keperawatan.  

 

Batas Tanggung Jawab dalam Keperawatan 

Menjalan Pesanan Dokter Menurut Becker (Dlm Kozier,Erb 1990) empat 

hal yg hrs di tanyakan perawat untuk melindungi mereka secara hukum: 

a)      Tanyakan pesanan yg di tanyakan pasien 

b)      Tanyakan setiap pesanan setiap kondisi pasien berubah 

c)      Tanyakan dan catat pesan verbal untuk mencegah kesalahan komunikasi. 
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d)     Tanyakan pesanan (Standing Order ), terutama bila perawat tdk 

berpengalaman. 

 

 

Fungsi Hukum Dalam Praktek Keperawatan 

a)      Hukum memberikan kerangka untuk menentukan tindakan 

keperawatan mana yang sesuai dengan hukum. 

b)      Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi yang lain. 

c)      Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan 

mandiri. 

d)     Membantu dalam mempertahankan standar praktik keperawatan 

dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah 

hukum (Kozier, Erb, 1990) 

 

Undang-Undang yang berkaitan dengan Praktik Keperawatan 

Undang-undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi 

para perawat. PPNI pada kongres Nasional ke duanya di Surabaya tahun 1980 

mulai merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk 

perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan. Tidak adanya Undang-Undang 

perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara penuh belum dapat 

bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Tumpang tindih 

antara tugas dokter dan perawat masih sering tejadi dan beberapa perawat 

lulus pendidikan tinggi merasa prustasi karena tidak adanya kejelasan tentang 

peran, fungsi dan kewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua perawat 

dianggap sama pengetahuan dan ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar 

belakang ilmiah yang mereka miliki. UU dan peraturan lainnya yang ada 

di Indonesia yang berkaitan dengan praktek keperawatan : 

1)      UU No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan 

Bab II (tugas Pemerintah), pasal 10 antara lain menyebutkan bahwa 

pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan 

hukum. 
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2)      UU No. 6 tahun 1963 tentang tenaga kesehatan 

UU ini merupakan penjabaran dari UU No. 9 tahun 1960. UU ini 

membedakan tenaga kesehatan sarjana dan bukan sarjana. Tenaga sarjana 

meliputi dokter, doter gigi dan apoteker. Tenaga perawat termasuk dalam 

tenaga bukan sarjana atau tenaga kesehatan dengan pendidikan rendah, 

termasuk bidan dan asisten farmasi dimana dalam menjalankan tugas 

dibawah pengawasan dokter, dokter gigi dan apoteker. Pada keadaan 

tertentu kepada tenaga pendidik rendah dapat diberikaqn kewenangan 

terbats untuk menjalankan pekerjaannya tanpa pengawasan langsung. 

UU ini boleh dikatakan sudah using karena hanya mengklaripikasikan 

tenaga kesehatan secara dikotomis (tenaga sarjana dan bukan sarjana). UU 

ini juga tidak mengatur landasan hukum bagi tenaga kesehatan dalam 

menjalankan pekerjaannya. Dalam UU ini juga belum tercantum berbagai 

jenis tenaga sarjana keperawatan seperti sekarang ini dan perawat 

ditempatkan pada posisi yang secara hukum tidak mempunyai tanggung 

jawab mandiri karena harus tergantung pada tenaga kesehatan lainnya. 

3)      UU kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang wajib keja paramedis 

Pada pasal 2,ayat (3) dijelasakan bahwa tenaga kesehatan sarjana 

muda, menengah dan rendah wqajib menjalankan wajib kerja pada 

pemerintah selama 3 tahun. Dalam pasal 3 dihelaskan bahwa selama 

bekerja pada pemerintah, tenaga kesehatan yang dimaksut pada pasal 2 

memiliki kedudukan sebagain pegawai negeri sehingga peraturan-

peraturan pegawai negeri juga diberlakukan terhadapnya. UU ini untuk 

saat ini sudah tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah dalam 

mengangkat pegawai negeri. Penatalaksanaan wajib kerja juga tidak jelas 

dalam UU tersebut sebagai contoh bagai mana sisitem rekruitmen calon 

pesrta wajib kerja, apa sangsinya bila seseorang tidak menjalankaqn wajib 

kerja dll. Yang perlu diperhatikan dalam UU ini,lagi posisi perawat 

dinyatakan sebagai tenaga kerja pembantu bagi tenaga kesehatan akademis 

termasuk dokter, sehingga dari aspek propesionalisasian, perawat rasanya 
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masih jauh dari kewenangan tanggung jawab terhadap pelayanannya 

sendiri. 

4)      SK Menkes No. 262/per/VII/1979 tahun 1979 

Membedakan para medis menjadi dua golongan yaitu paramedic 

keperawatan (termasuk bidan) dan paramedic non keperawata. Dari aspek 

hukum, sartu hal yang perlu dicatat disini bahwa tenaga bidan tidak lagi 

terpisah tetapi juga termasuk kategori tenaga keperawatan. 

5)      Permenkes. No. 363/ Menkes/ per/XX/1980 tahun 1980 

Pemerintah membuat suatu pernyataan yang jelas perbedaan antara 

tenaga keperawatan dan bidan. Bidan seperti halnya dokter, diizinkan 

mengadakan praktik swasta, sedangkan tenaga keperawatan secara resmi 

tidak diizinkan. Dokter dapat membuka praktik swasta untuk mengobati 

orang sakit dan bidan dapat menolong persalinan dan pelayanan KB. 

Peraturan ini boleh dikatakan kurang relevan atau adil bagi propesi 

keperawatan. Kita ketahuai Negara lain perawat diizinkan membuka 

praktik swasta. Dalam bidang kuratif banyak perawat harus menggantikan 

atau mengisi kekujrangan tenaga dokter untuk mengobati penyakit terutam 

dipuskesmas- puskesmas tetapi secara hukum hal tersebut tidak dilindungi 

terutama bagi perawat yang memperpanjang pelayanan dirumah. Bila 

memang secara resmi tidak diakui, maka seharusnya perawat dibebaskan 

dari pelayanan kuratif atau pengobatan untuk benar-benar melakuan 

nursing care. 

6)      SK Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 94/Menpan/ 

1986,tanggal 4 Nopember 1989, tentang jabatan fungsional tenaga 

keperawatan dan system kredit poin. 

Dalam system ini dijelaskan bahwa tenaga keperawatan dapat naik 

jabatannya atau naik pangkatnya setiap 2 tahun bila memenuhi angka 

kredit tertentu. Dalam SK ini, tenaga keperawatan yang dimaksud adalah : 

penyenang kesehatan, yang sudah mencapai golongan II/a, Pengatur 

Rawat/ Perawat Kesehatan/Bidan, Sarjana Muda/D III Keperawatan dan 

Sarjana/S I Keperawatan.System ini menguntungkan perawat karena dapat 
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naik pangkatnya dan tidak tergantung kepada pangkat/ golongan 

atasannya. 

7)      UU kesehatan No. 23 tahun 1992 

Merupakan UU yang banyak member kesempatan bagi perkembangan 

termasuk praktik keperawatan professional karena dalam UU ini 

dinyatakan tentang standar praktik, hak-hak pasien, kewenangan, maupun 

perlindungan hukum bagi profesi kesehatan termasuk 

keperawatan.Beberapa pernyataan UU kes. No. 23 Th. 1992 yang dapat 

dipakai sebagai acuan pembuatan UU praaktik keperawatan adalah : 

a.       Pasal 32 ayat 4 

Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu 

kedokteran dan ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh 

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk 

itu. 

b.      Pasal 53 ayat I 

Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas sesui dengan profesinya. 

c.       Pasal 53 ayat 2 

Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk 

mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. 

 

B. Perlindungan Hukum Dalam Praktik Keperawatan 

Perawat sebagai tenaga professional memiliki akuntabilitas terhadap 

keputusan dan tindakannya. Dalam menjalankan tugas sehari-hari tidak 

menutup kemungkinan perawat membuat kesalahan dan kelalaian baik yang 

disengaja maupun yang tidak sengaja. 

Untuk menjalankan praktiknya, maka secara hukum perawat harus 

dilindungi terutama dari tuntutan malpraktik dan kelalaian pada keadaan 

darurat. Sebagai contoh, misalnya di amerika serikat terdapat UU yang 

bernama Good Samaritan Acts yang melindungi tenaga kesehatan dalam 

memberikan pertolongan pada keadaan darurat. Di Kanada, terdapat UU lalu 



12 
 

lintas yang membolehkan setiap orang untuk menolong korban pada setiap 

situasi kecelakaan, yang bernama Traffic Acts. 

Di Indonesia, dengan telah terbitnya UU kesehatan No.23 tahun 1992 

memberikan suatu jalan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah termasuk 

disini UU yang mengatur praktik keperawatan dan perlindungan dari tuntunan 

malpraktik. Diberbagai Negara maju dimana tuntutan malpraktik terhadap 

tenaga professional semakin meningkat jumlahnya, maka berbagai area 

pelayanan kesehatan telah melindungi para tenaga kesehatan termasuk 

perawat dengan asuransi liabilitas atau asuransi malpraktik. Seiring dengan 

perkembangan zaman, tidak menutup kemungkinan dimasa mendatang 

asuransi malpraktik juga perlu dipertimbangkan bagi semua tenaga kesehatan 

termasuk perawat di Indonesia. 

Undang-undang dan srategi diberlakukan untuk melindungi perawat 

terhadap litigasi diantaranya: 

I. Good Samaritan Act adalah undang-undang yang ditetapkan untuk 

melindungi penyediaan layanan kesehatan yang memberikan bantuan pada 

situasi kegawatan terhadap tuduhan malpraktek kecuali dapat dibuktikan 

terjadi penyimpangan berat dari standar asuhan normal atau kesalahan 

yang disengaja di pihak penyedia layanan kesehatan. 

II. Asuransi tanggung wajib profesi seiring meningkatnya tuntutan malpraktik 

terhadap para propesional kesehatan, perawat dianjurkan mengurus 

asuransi tanggung wajib mereka. Kebayakan rumah sakit memiliki 

asuransi pertanggungan bagi semua pegawai, termasuk semua perawat. 

Dokter atau rumah sakit dapat dituntut karena tindak kelalaian yang 

dilakukan perawat dan perawat juga dapat dituntut dan dianggap 

bertanggung jawab atas kelalaian atau malpraktik.Rumah sakit dapat 

menuntut balik perawat saat mereka terbukti lalai dan rumah sakit 

mengharuskan untuk membayar. Oleh karna itu perawat dianjurkan 

mengurus sendiri jaminan asuransi mereka dan tidak hanya mengandalkan 

asuransi yang disediakan oleh rumah sakit saja. 
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III. Melaksanakan program dokter para perawat diharap mampu menganalisis 

prosedur dan medikasi yang diprogramkan dokter. Perawat bertanggung 

jawab mengklarifikasi program yang tampak rancu atau salah dari dokter 

yang meminta. 

IV. Memberikan asuhan keperawatan yang kompeten praktik yang kompeten 

adalah upaya perlindungan hukum utama bagi perawat. Perawat sebaiknya 

memberikan asuhan yang tetap berada dalam batasan hokum praktik 

mereka dan dalam batasan kebijakan instansimaupun prosedur yang 

berlaku.penerapan proses keperawatan merupakan aspek penting dalam 

memberikan asuhan klien yang aman dan efektif. 

V. Membuat rekam medis rekam medis klien adalah dokumen hukum dan 

dapat digunakan dipengadilan sebagai barang bukti. 

VI. Laporan insiden adalah catatan instantsif mengenai kecelakaan atau 

kejadian luar biasa.laporan insiden digunakan untuk memberikan semua 

fakta yang dibutuhkan kepada personel instansi. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari makalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya 

adalah sebagai berikut : 

 Perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat 

kesehatan. 

 Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan 

keperawatan semakin meningkat, 

 12 Mei 2008 adalah Hari Keperawatan Sedunia. Di Indonesia, 

memontum tersebut akan digunakan untuk mendorong berbagai pihak 

mengesahkan Rancangan Undang-Undang Praktik keperawatan. 

 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menganggap bahwa 

keberadaan Undang-Undang akan memberikan perlindungan hukum bagi 

masyarakat terhadap pelayanan keperawatan dan profesi perawat. 

 Indonesia, Laos dan Vietnam adalah tiga Negara ASEAN yang belum 

memiliki Undang-Undang Praktik 

Keperawatan. Padahal, Indonesia memproduksi tenaga perawat dalam 

jumlah besar. 

 Perawat Indonesia dinilai belum bisa bersaing ditingkat global. 

 Undang Undang Praktik Keperawatan, terlalu terlambat untuk disahkan, 

apalagi untuk dipertanyakan. Sementara negara negara ASEAN seperti 

Philippines, Thailand, Singapore, Malaysia, sudah memiliki Undang- 

Undang Praktik Keperawatan (Nursing Practice Acts) sejak puluhan 

tahun yang lalu. 

 Tidak adanya undang-undang perlindungan bagi perawat menyebabkan 

perawat secara penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap 

pelayanan yang mereka lakukan. 

 Konsil keperawatan bertujuan untuk melindungi masyarakat, menentukan 

siapa yang boleh menjadi anggota komunitas profesi (mekanisme 



16 
 

registrasi), menjaga kualitas pelayanan dan memberikan sangsi atas 

anggota profesi yang melanggar norma profesi (mekanisme 

pendisiplinan). 

 UU Praktik Perawat, selain mengatur kualifikasi dan kompetensi serta 

pengakuan profesi perawat, kesejahteraan perawat, juga diharapkan dapat 

lebih menjamin perlindungan kepada pemberi dan penerima layanan 

kesehatan di Indonesia. 

 

B. Saran 

  Sebagai seorang perawat hendaknya mengetahui dengan jelas hak dan 

kewajiban serta kewenangannya. 

  Seorang perawat hendaknya tidak boleh takut dengan hukum, tetapi lebih 

melihat hukum sebagai dasar pemahaman terhadap harapan masyarakat 

pada penyenggara pelayanan keperawatan yang profesional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan aktifitas manusia yang sangat penting. Bukan hanya 

dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara umum. 

Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. Kita semua 

berinteraksi dengan sesama dengan cara melakukan komunikasi. Komunikasi dapat 

dilakukan dengan cara yang sederhana sampai yang kompleks, dan teknologi kini 

telah merubah cara manusia berkomunikasi secara drastis. 

Komunikasi tidak terbatas pada kata-kata yang terucap belaka, melainkan 

bentuk dari apa saja interaksi, senyuman, anggukan kepala yang membenarkan 

hati, sikap badan, ungkapan minat, sikap dan perasaan yang sama. Diterimanya 

pengertian yang sama adalah merupakan kunci dalam komunikasi. Tanpa 

penerimaan sesuatu dengan pengertian yang sama, maka yang terjadi adalah 

“dialog  antara orang satu”. 

Organisasi atau Organization bersumber dari kata kerja bahasa latin 

Organizare “to form as or into a whole consisting of interdependent or coordinated 

parts (membentuk sebagai atau menjadi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling 

bergantung atau terkoordinasi). Organisasi adalah sarana dimana manajemen 

mengkoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur 

formal dari tugas-tugas dan wewenang.  

Tujuan organisasi tidak akan tercapai apabila tanpa manajemen dan 

komunikasi. Manajemen tidak akan mungkin ada tanpa organisasi. Manajemen ada, 

jika ada tujuan yang akan dicapai dan diselesaikan. Korelasi antara ilmu komunikasi 

dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus pada manusia-

manusia yng terlibat dalam mencapai tujuan organisasi. 

Tujuan organisasi juga tidak terlepas dari peran pemimpin. Pemimpin yang 

baik adalah pemimpin yang mampu menguasai komunikasi dengan baik pula. 

Dengan penguasaan komunikasi yang baik seorang pemimpin memiliki nilai 

tambah, baik dalam kehidupannya secara umum, maupun dalam 

mengkontribusikan dirinya di tempat kerja, sehingga lebih produktif. 

Komunikasi juga dikatakan sebagai inti dari kepemimpinan. Kepemimpinan 

yang efektif dapat dicapai melalui proses komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin 

kepada anggotanya. Visi pemimpin bisa saja bagus, namun tanpa komunikasi yang 

efektif, maka visi tersebut tidak akan pernah bisa terwujud. Dalam 

mengkomunikasikan visi, maka pemimpin harus bisa menyampaikan suatu 

gambaran di masa depan yang mendorong antusiasme serta komitmen orang lain.  
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B. Rumusan masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan dalam makalah ini adalah “Apakah yang harus 

diperhatikan agar terwujud komunikasi yang efektif?” 

 

C. Tujuan penulisan 

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui hal – hal yang harus diperhatikan agar mencapai komunikasi efektif. 

2. Mengidentifikasi faktor – faktor dalam komunikasi efektif. 

 

D. Manfaat penulisan 

Adapun manfaat penulisan makalah ini adalah : 

1. Untuk menambah wawasan tentang cara berkomunikasi yang efektif. 

2. Dapat mengetahui hal – hal yang dapat menambah wawasan dalam 

berkomunikasi. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian komunikasi efektif 

Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama 

memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa 

asing orang menyebutnya “the communication is in tune” ,yaitu kedua belah pihak 

yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. 

 

B. Syarat – syarat komunikasi efektif 

Syarat-syarat untuk berkomunikasi secara efektif adalah antara lain : 

1. Menciptakan suasana yang menguntungkan. 

2. menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. 

3. Pesanyang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak 

komunikan. 

4. Pesan dapat menggugah kepentingan dipihak komunikan yang dapat 

menguntungkannya. 

5. Pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak 

komunikan. 

 

C. Hukum komunikasi efektif 

Ada lima hukum komunikasi yang efektif yang terangkum dalam kata REACH: 

1. Hukum 1: Respect 

Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif 

adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita 

sampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang 

pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Ingatlah bahwa pada 

prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika kita bahkan harus 

mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan dengan penuh respek terhadap 

harga diri dan kebanggaan seseorang. Jika kita membangun komunikasi dengan 

rasa sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun 

kerjasama yang menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan efektivitas 

kinerja kita baik sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai sebuah 

tim, bahkan menurut maha guru komunikasi Dale Carnegie dalam bukunya How 

to Win Friends and Influence People, rahasia terbesar yang merupakan salah 

satu prinsip dasar dalam berurusan dengan manusia adalah dengan 

memberikan penghargaan yang jujur dan tulus. Seorang ahli psikologi yang 

sangat terkenal William James juga mengatakan “Prinsip paling dalam pada 

sifat dasar manusia adalah kebutuhan untuk dihargai”. Dia mengatakan ini 

sebagai sebuah kebutuhan (bukan harapan atau keinginan yang bias ditunda 
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atau tidak harus dipenuhi), yang harus dipenuhi. Ini adalah suatu rasa lapar 

manusia yang tak terperikan dan tak tergoyahkan.Lebih jauh Carnegie 

mengatakan bahwa setiap individu yang dapat memuaskan kelaparan hati ini 

akan menggenggam orang dalam telapak tangannya. Charles Schwabb, salah 

satu orang  pertama dalamsejarah perusahaan Amerika yang terdapat gaji lebih 

dari satu juta dolar setahun, mengatakan bahwa aset paling besar yang dia 

miliki adalah kemampuannya dalam membangkitkan antusiasme pada orang 

lain. Dan cara untuk membangkitkan antusiasme dan mendorong orang lain 

melakukan hal-hal terbaik adalah dengan member penghargaan yang tulus. 

 

2. Hukum 2: Empathy 

Empathy adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi 

atau kondisi yang dihadapi orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam 

memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan dan 

mengerti terlebih dulu sebelum di dengarkan atau dimengerti orang lain. 

Secara khusus Covey menaruh kemampuan untuk mendengarkan sebagai salah 

satu dari 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, yaitu kebiasaan untuk 

mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti: “Seek First to Understand – 

understand then be understood to build the skills of empathetic listening that 

inspires openness and trust”, kata Covey. Inilah yang disebutnya dengan 

komunikasi Empatik.Dengan memahami dan mendengar orang lain terlebih 

dahulu, kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan yang kita 

perlukan dalam membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain.Rasa 

empati akan memampukan kita untuk dapat menyampaikan pesan (message) 

dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima pesan (receiver) 

menerimanya. Oleh karena itu dalam ilmu pemasaran (marketing) memahami 

perilaku konsumen (consumer’s behavior) merupakan keharusan. Dengan 

memahami perilaku konsumen, maka kita dapat empati dengan apa yang 

menjadi kebutuhan, keinginan, minat, harapan dan kesenangan dari konsumen.  

Demikian halnya dengan bentuk komunikasi lainnya, misalnya 

komunikasi dalam membentuk kerja sama tim. Kita perlu saling memahami dan 

mengerti keberadaan orang lain dalam tim kita. Rasa empati akan menimbulkan 

respek atau penghargaan, dan rasa respek akan membangun kepercayaan yang 

merupakan unsur utama dalam membangun teamwork. Jadi sebelum kita 

membangun komunikasi atau mengirimkan pesan , kita perlu mengerti dan 

memahami dengan empati calon penerima pesan kita. Sehingga nantinya pesan 

kita akan dapat tersampaikan tanpa ada halangan psikologi atau penolakan 

penerima. 

Empati bisa juga berarti kemampuan untuk mendengar dan bersikap 

perseptif atau siap menerima masukan atau pun umpan balik apapun dengan 
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sikap yang positif. Banyak sekali dari kita yang tidak mau mendengar saran, 

masukan, apalagi kritik dari orang lain. Padahal esensi dari komunikasi adalah 

aliran dua arah. Komunikasi satu arah tidak akan efektif mana kala tidak ada 

umpan balik (feedback) yang merupakan arus balik dari penerima pesan. Oleh 

karena itu dalam kegiatan komunikasi pemasaran above the lines (mass media 

advertising) diperlukan kemampuan untuk mendengar dan menangkap umpan 

balik dari audiensi atau penerima pesan. 

 

3. Hukum 3: Audible 

Makna dari audible antara lain: dapat didengarkan atau dimengerti 

dengan baik. Jika empati kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu 

menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita 

sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Hukum ini mengatakan bahwa 

pesan harus disampaikan melalui media atau delivery channel sedemikian hingga 

dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Hukum ini mengacu pada 

kemampuan kita untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan 

atau alat Bantu audio visual yang akan membantu kita agar pesan yang kita 

sampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam komunikasi personal hal ini berarti 

bahwa pesan disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh 

penerima pesan. 

 

4. Hukum 4: Clarity 

Selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka hukum 

keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri 

sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang 

berlainan. Karena kesalahan penafsiran atau pesan yang dapat menimbulkan 

berbagai penafsiran akan menimbulkan dampak yang tidak sederhana. Clarity 

dapat pula berarti keterbukaan dan trasparansi. Dalam berkomunikasi kita 

perlu mengembangkan sikap terbuka (tidak ada yang ditutupi atau 

disembunyikan), sehingga dapat menimbulkan rasa percaya (trust) dari 

penerima pesan atau anggota tim kita. Karena tanpa keterbukaan akan 

menimbulkan sikap saling curiga dan pada gilirannya akan menurunkan 

semangat dan antusiasme kelompok atau tim kita. 
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5. Hukum 5: Humble 

Hukum kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap 

rendah hati. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Sikap ini merupakan 

unsur yang terkait dengan hukum yang pertama untuk membangun rasa 

menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. 

Sikap rendah hati pada intinya mencakup pengertian: 

a. Sikap yang penuh melayani (dalam bahasa pemasaran Customer First 

Attitude); 

b. Sikap menghargai; 

c. Mau mendengar dan menerima kritik; 

d. Tidak sombong dan tidak memandang rendah orang lain; 

e. Berani mengakui kesalahan; 

f. Rela memaafkan; 

g. Lemah lembut dan penuh pengendalian diri; 

h. Mengutamakan kepentingan yang lebih besar. 

 

Jika komunikasi yang kita bangun didasarkan lima hokum pokok 

komunikasi yang efektif ini, maka kita dapat menjadi seorang komunikator yang 

handal dan pada gilirannya dapat membangun jaringan hubungan dengan 

orang lain yang penuh dengan penghargaan (respect), Karena inilah yang dapat 

membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dan 

menguatkan. 

 

D. Ciri – ciri komunikasi efektif 

Adapun cirri-ciri komunikasi  yang efektif antara lain yaitu : 

1. Menyediakaninformasi yang praktis 

Dengan menerangkan bagaimana mengerjakan sesuatu, menjelaskan mengapa 

perubahan dilakukan, menberikan solusi terhadap masalah, mendiskusikan 

status sebuah proyek, dan lain-lain. 

 

2. Memberikan fakta dibandingkan kesan 

Dengan menggunakan bahasa yang konkrit dan menjelaskan secara detailyang 

dimaksud. Informasi harus jeelas, meyakinkan, akurat, dan etis. 

3. Mengklarifikasi dan menyingkat beberapa informasi 

Dengan menggunakan table, bagan, foto maupun diagram yang menjelaskan 

tentang pesan yang dimaksud. 

4. Masyarakat tanggung jawab secara jelas 

Dengan menjelaskan apa yang kita harapkan atas apa yang dapat kita lakukan, 

karena pesan kita hanya ditujukan pada orang-orang tertentu saja. 
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5. Membujuk dan menyedikaitan rekomendasi 

Biasanya pesan yang disampaikan adalah membujuk para pegawai untuk 

melakukan sesuatu atau pelanggan untuk memanfaatkan layanan yang kita 

tawarkan dengan menjelaskan manfaat yang akan mereka peroleh dengannya. 

 

E. Kiat Sukses Berkomunikasi 

Beberapa kiat sukses berkomunikasi: 

1. Kenali dengan baik siapa lawan bicara kita. 

2. Jangan terlalu banyak bicara dan kurang mendengar. Bersikaplah secara 

seimbang: 

Berbicara dan mendengar sesuai kebutuhan. Ada nasihat menarik: 

“Diciptakannya dua telinga dan satu mulut pada diri kita adalah agar kita 

mendengar dua kali lebih banyak daripada berbicara”. 

3. Jangan merasa (dan menampakkan) bahwa kita lebih tahu daripada lawan 

bicara kita. 

4. Kenali betul-betul diri sendiri dan kemampuan diri sendiri. 

a. Apa saja kemampuan dan kelebihan yang Anda miliki. 

b. Apa saja kelemahan dan kekurangan Anda yang Anda rasa cukup 

mengganggu komunikasi. 

c. Kenali pula cara meningkatkan kelebihan dan menutupi kekurangan diri 

Anda. 

Pertanyaan: Bagaimana caranya agar kita bisa menerima diri kita secara apa 

adanya? Ada beberapa kiat lagi untuk bisa menerima diri sendiri apa 

adanya, dengan kelebihan dan kekurangannya, yaitu: 

1) Hargai diri sendiri. 

Biasakan tidak terlalu membandingkan diri sendiri dengan orang 

lain,karena setiap orang itu unik. Kita dan orang lain berbeda segalanya. 

2) Hargai upaya yang sudah kita lakukan. 

Walaupun mungkin belum berhasil, tetapi berusaha menghargai niat 

dan upaya yang telah kita lakukan. 

3) Tentukan tujuan hidup kita 

Sebagai aktivis organisasi atau pemimpin suatu kelompok, tentukan 

tujuan aktivis Anda. Ingin menjadi pemimpin yang berpengaruhkah, 

ingin belajarkah, dan sebagainya. 

4) Berfikir positif terhadap diri sendiri dan orang lain 

Ini tidak berarti menganggap kesalahan-kesalahan yang pernag Anda 

lakukan. Ini lebih ditekankan pada cara pandang (tashawwur, persepsi) 

Anda tentang diri Anda. Misalnya, jangan pernah berfikir bahwa saya 

tidak bisa begini kan karena saya memang begitu, dan lain-lain. Begitu 

juga dengan orang lain. 

5) Kembangkan minat dan kemampuan diri 
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Bersedia menghabiskan waktu dan tenaga untuk belajar dan melakukan 

tugas sampai tujuan tercapai. 

6) Kendalikan perasaan 

- Tidak mudah marah 

- Hadapi kesedihan secara wajar dan tidak berlebihan 

- Tidak mudah terpengaruh keadaan sesaat. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan proses transformasi 

pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari pendidik kepada peserta didik, 

dimana peserta didik mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang 

telah ditentukan, sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Pengajar adalah 

pihak yang paling bertanggungjawab terhadap berlangsungnya komunikasi yang 

efektif dalam pembelajaran, sehingga dosen sebagai pengajar dituntut memiliki 

kemampuan berkomunikasi yang baik agar menghasilkan proses pembelajaran yang 

efektif. 

 

B. Saran 

Dalam berkomunikasi sebaiknya dilakukan oleh dua orang atau lebih 

dengan menggunakan bahasa yang baik,sopan dan apabila menggunakan bahasa 

tubuh,gunakan bahasa tubuh yang sopan dan tidak membuat teman yang 

berkomunikasi kita tersinggung dengan perkataan dan gerak tubuh kita. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, 

yang bermakna Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus 

secara tetap/permanen. Profesi sendiri memiliki arti sebuah pekerjaan yang 

membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian 

khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses 

setrifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. 

Profesi adalah suatu pekerjaan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat 

dan bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Profesi sangat 

mementingkan kesejahteraan orang lain, dalam konteks bahasan ini konsumen sebagai 

penerima jasa pelayanan keperawatan profesional. Menurut Webster, profesi adalah 

pekerjaan yang memerlukan pendidikan yang lama dan menyangkut keterampilan 

intelektual. 

Winsley (1964) profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan badan 

ilmu sebagai dasar untuk pengembangan teori yang sistematis guna menghadapi 

banyak tantangan baru, memerlukan pendidikan dan pelatihan yang cukup lama, serta 

memiliki kode etik dengan fokus utama pada pelayanan.  

Keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang 

merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat 

keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif, 

ditujukan pada individu, keluarga, dan masyarakat, baik sakit maupun sehat yang 

mencakup seluruh proses kehidupan manusia. 

Profesi keperawatan adalah profesi yang sudah mendapatkan pengakuan dari 

profesi lain, dituntut untuk untuk mengembangkan dirinya untuk beradaptasi aktif 

dalam sistem pelayanan kesehatan agar keberadaannya mendapatkan pengakuan dari 

masyarakat.   
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa yang dimaksud dengan profesi? 

2. Apa yang dimaksud dengan keperawatan sebagai profesi? 

3. Apa saja karakteristik profesi keperawatan?  

4. Bagaimana perkembangan profesionalisme keperawatan? 

5. Bagaimana peran, fungsi, dan tugas perawat? 

  

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui pengertian profesi. 

2. Mengetahui  pengertian keperawatan sebagai profesi. 

3. Mengetahui karakteristik profesi keperawatan.  

4. Mengetahui perkembangan profesionalisme keperawatan. 

5. Mengetahui peran, fungsi, dan tugas perawat.  
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BAB II 

PEMBAHASAN 

2.1 Pengertian Profesi  

Beberapa pendapat pandangan terhadap pengertian suatu profesi menurut 

Schein EH (1962) Profesi merupakan sekumpulan pekerjaan yang membangun suatu 

norma yang sangat khusus yang berasal dari peranannya di masyarakat. Hughes 

(1963) mengungkapkan bahwa profesi merupakan mengetahui yang lebih baik tentang 

sesuatu hal dari orang lain serta mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang 

terjadi pada kliennya. Dan Wilensky (1964) berpendapat bahwa profesi berasal dari 

perkataan profession yang berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan dukungan body 

of knowlegde sebagai dasar bagi perkembangan teori yang sistematis meghadapi 

banyak tantangan baru ,dan karena itu membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang 

cukup lama, memiliki kode etik orientasi utamanya adalah melayani (alturism) 

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, 

yang bermakna Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara 

tetap/permanen. Profesi sendiri memiliki arti sebuah pekerjaan yang membutuhkan 

pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus. Suatu 

profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses setrifikasi dan lisensi 

yang khusus untuk bidang profesi tersebut. 

Melihat pengertian tersebut, maka terdapat para tokoh yang memandang bahwa 

profesi mempunyai beberapa kriteria :  

1. Abraham Flexner (1915) Menurut Abraham ada 4 kriteria bidang pekerjaan, 

sehingga pekerjaan tersebut dapat dikatakan suatu profesi, diantaranya adalah : 

a. Adanya aktivitas intelektual Pekerjaan yang dilakukan tersebut memiliki 

keagiatan intelektual, bukan bedasarkan kemungkinan, ataupun ramalan 

sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan kegiatan 

tersebut. 

b. Berdasarkan ilmu dan belajar untuk tujuan praktek pelayanan Pekerjaan yang 

dilakukan harus berdsasarkan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku 

pendidikan khusus sehubungan dengan profesinya. Pekerjaan yang dilakukan 

itu berhubungan dengan jasa atau pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. 
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c. Dapat diajarkan Pekerjaan yang dilakukan harus bisa dipelajari dan bisa 

diajarkan kepada orang lain. 

d. Terorganisir secara internal Bidang pekerjaan tersebut harus mempunyai 

organisasi, sebagai lembaga yang dapat mengayomi anggota profesi 

2. Greenwood. E (1957) Menurut Greenwood ada 4 kategori yang harus dimiliki 

oleh suatu bidang pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut layak dikatakan suatu 

profesi, diantaranya adalah : 

a. Adanya teori yang sistematik Memiliki konsep dan teori yang sistematik, 

diamana konsep dan teori ini khusus untuk profesi tersebut. 

b. Otoritas Bidang pekerjaan tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahli 

dan pekerjaan itu tidak dapat dilakukan oleh orang lain yang tidak memiliki 

keahlian. Dengan kata lain pekerjaan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang 

tercatat sebagai anggota profesi. 

c. Wibawa Pekerjaan yang dilakukan mempunyai wibawa yang tinggi dalam 

melakukan pelayanan kepada masyarakat. 

d. Kode etik dan budaya profesional Bidang pekerjaan yang dilakukan harus 

mempunyai kode etik yang berfungsi sebagai rambu-rambu bagi anggota 

organisasi dalam memberiakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kode 

etik terdapat aturan dan tata cara pemberian pelayanan, tentang apa yang harus 

dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota profesi. Selain itu 

pekerjaan yang dilakukan harus memiliki budaya profesional, bekerja dengan 

memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan keamanan, 

kenyamanan dan keselamatan seorang penerima pelayanan. 

3. Hall (1968) Hall mengemukakan ada 3 hal penting yang melekat pada suatu 

pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut layak dikatakan suatu profesi, diantaranya 

adalah: 

a. Telah memperoleh pendidikan di perguruan tinggi Sebelum seseorang 

melakukan bidang perkerjaan tersebut dia harus lulus jenjang pendidikan 

tinggi. Untuk bidang keperawatan minimal harus tamatan D III keperawatan. 

b. Menjadi pekerjaan utama Pekerjaan yang dilakukannya harus menjadi 

pekerjaan yang utama, dalam keseharian waktunya lebih banyak digunakan 

untuk meberikan pelayanan kepada mayarakat sesuai dengan profesinya. 

c. Adanya organisasi profesi Pekerjaan tersebut memiliki lembaga yang bisa 

mengayomi para anggota profesi. Tempat berkumpul dan merbagi informasi 
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serta membantu para anggota dalam menyelesaikan masalah yang 

berhubungan dengan praktek profesi. 

d. Adanya kode etik Memiliki rambu-rambu sebagai pedoman bagi anggota 

dalam melaksanakan pelayanan kepada kliennya. 

4. Moore and Rosenblom (1970) Menurut Moore dan Rosenblom, minimal ada 5 

kategori yang dimiliki oleh bidang pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut layak 

dikatakan suatu profesi, diantaranya adalah : 

a. Memiliki teori yang sistematik 

b. mempunyai otoritas 

c. Mempunyai wibawa 

d. Mempunyai kode etik dan budaya profesional 

e. Menjadi sumber utama penghasilan 

5. Flaherty. M (1979) Flaherty. M berpendapat, minimal ada 5 kriteria pekerjaan 

dikatakan suatu profesi, diantaranya adalah : 

a. Adanya pendidikan khusus 

b. Adanya kode etik 

c. Adanya keahlian / keterampilan 

d. Adanya keanggotaan dlm organisasi profesi  

e. Adanya pertanggung jawaban tindakan 

6. Edgar Schein (1974) Menurut Edgar Schein, minimal ada 7 kriteria yang dimiliki 

oleh bidang pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut layak dianggap sebagai profesi, 

diantaranya adalah ; 

a. Pekerjaan seumur hidup dan penghasilan utama 

b. Adanya motivasi yang kuat 

c. Adanya klpk ilmu pgth khusus 

d. Berorientasi pd pelayanan 

e. Mempunyai standar pendidikan 

f. Adanya izin dan ujian masuk karier profesi 

g. Adanya organisasi 

7. Miller (1985) Menurut Miller, minimal ada 3 kriteria yang dimiliki oleh bidang 

pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut layak dianggap sebagai profesi, diantaranya 

adalah ; 

a. Adanya pengetahuan yg diperoleh dari perguruan tinggi 

b. Mempunyai landasan teoritis yang jelas 
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c. Keterampilan dan kompetensi mrp batasan keahlian  

8. Shortrige (1985) Sedangkan menurut Shortrige, minimal ada 4 kriteria yang 

dimiliki oleh bidang pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut layak dianggap 

sebagai profesi, diantaranya adalah ; 

a. Kode etik yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas 

b. Berorientasi pada pelayanan 

c. Berdadsarkan ilmu pengetahuan 

d. Mempunyai otonomi dan tanggung jawab pada profesi. 

 

2.2  Pengertian Keperawatan sebangai Profesi 

Keperawatan sebagai suatu profesi, di Indonesia disepakati pada Seminar 

Nasional keperawatan pada tahun 1983 yang diinisiasi oleh kelompok kerja 

keperawatan Konsorsium Ilmu Kesehatan Direktorat Pendidikan Tinggi. 

Berdasarkan kesepakatan tersebut pada tahun 1985 dibuka Program Studi Ilmu 

Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada Program ini 

dasar-dasar keilmuan keperawatan dibekali kepada mahasiswa sehingga setiap 

lulusan diharapkan mempunyai landasan keilmuan yang kokoh dalam memberi 

pelayanankeperawatan. Sesuai dengan hakekat profesi khususnya yang terkait 

dengan pendidikan dimana untuk dapat memberikan pelayanan/asuhan 

keperawatan yang berkualitas dan pengembangan ilmu keperawatan diperlukan 

pendidikan keperawatan pada jenjang magister keperawatan. 

Keperawatan sebagai profesi merupakan salah satu pekerjaan dimana dalam 

menentukan tindakannya didasarkan pada ilmu pengetahuan serta memiliki 

keterampilan yang jelas dalam keahliannya. 

Dengan adanya perkembangan keperawatan dari kegiatan yang sifatnya rutin yang 

menjadi pemenuhan kebutuhan berdasarkan ilmu, membawa suatu perubahan yang 

sangat besar dalam dunia keperawatan karena pelayanan yang semula hanya 

berdasarkan pada insting dan pengalaman menjadi pelayanan keperawatan profesional 

berdasarkan ilmu dan teknologi keperawatan yang selalu berubah sesuai dengan 

kemajuan zaman.  

Klasifikasi keperawatan sebagai profesi adalah : 

1. Scientific Nursing (Landasan ilmu pengetahuan), Mempunyai cabang ilmu 

yang terdiri dari : 
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a.  Ilmu keperawatan dasar 

b. Ilmu keperawatan klinik 

c. Ilmu keperawatan komunitas 

d. Ilmu keperawatan penunjang 

2. Code of etik 

Kode keperawatan pada tiap negara berbeda-beda akan tetapi pada 

prinsipnya adalah sama yaitu berlandaskan etika keperawatan yang 

dimilikinya. Dalam hal ini terdapat 5 tanggung jawab perawat, yaitu : 

a. Perawat dan klien 

b. Perawat dan praktik 

c. Perawat dan masyarakat 

d. Perawat dan teman sejawat 

e. Perawat dan profesi 

3. Lingkup dan wewenang / otonomi.  

Lingkup dan wewenang praktek keperawatan berdasarkan standar 

praktek keperawatan yang bersifat dinamis antara lain terdiri dari  

a. Falsafah keperawatan 

b. Tujuan askep 

c. Pegkajian keperawatan 

d. Diagnosa keperawatan 

e. Perencanaan keperawatan 

f. Intervensi keperawatan 

g. Evaluasi 

h. Catatan asuhan keperawatan 

 

4. Nursing organization 

Saat ini di indonesia memilki organisasi profesi keperawatan 

dengan nama PPNI, dengan aggaran dasar dan anggaran rumah tangga, 

sedangkan organisasi keperawatan di dunia dengan nama internasional 

Council Of Nurse (ICN)  

Ciri-ciri keperawatan sebagai profesi (prof Mc. Rifin Husin) : 
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1. Memberi pelayanan / asuhan keperawatan serta penelitian sesuai dengan 

kaidah ilmu dan keterampilan keperawatan profesi serta kode etik 

keperawatan 

2. Telah lulus dari pendidikan pada jenjang perguruan tinggi (JPT) yang 

mapan demikian tenaga tersebut dapat :  

a. Bersikap profesi 

b. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan professional 

c. Mampu memberi pelayanan asuhan keperawatan professional 

d. Menggunakan etika keperawatan dalam memberi pelayanan 

3. Pengelolaan keperawatan oleh tenaga keperawatan (NERS) sesuai dengan 

kaidah-kaidah suatu profesi dalam bidang kesehatan 

a. Sistem pelayanan / asuhan keperawatan 

b. Pendidikan keperawatan / pelatihan keperawatan yang berjenjang 

berlanjut 

c. Perumusan standar keperawatan asuhan keperawatan , pendidikan 

keperawatan registrasi / legislasi. 

d. Riset keperawatan oleh Nersterlabsana secara terencana dan terarah 

sesuai dengan pengembangan IPTEK dan dapat dikembangkan untuk 

peningkatan keperawatan.  

 

 

2.3 Karakteristik Profesi Keperawatan 

1. Memiliki body of knowledge 

Perawat bekerja dalam kelompok dan dilandasi dengan teori yang 

spesifik dan sistematis yang dikembangan melalui penelitian. Penelitian 

keperawatan yang dilakukan pada tahun 1940, merupakan titik awal 

perkembangan keperawatan. Pada tahun 1950 dengan semakin 

berkembangnya penelitian yang dilakukan mempunyai kontribusi yang cukup 

besar dalam dunia pendidikan keperawatan dan pada tahun 1960 penelitian 

lebih banyak dilakukan pada praktik keperawatan. Sejak tahun 1970, 

penelitian keperawatan lebih banyak dilakukan dengan memfokuskan diri 

pada praktik yang dihubungkan dengan isu-isu yang ada pada saat itu. 
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Menurut Potter dan Perry (1997), perawat telah memperlihatkan diri 

sebagai profesi dan dapat terlihat adanya pengetahuan keperawatan telah 

dikembangkan melalui teori-teori keperawatan. Model teori memberikan 

kerangka kerja bagi kurikulum dan praktik klinis keperawatan. Teori 

keperawatan mendorong ke arah penelitian yang meningkatkan dasar ilmiah 

untuk praktik keperawatan. 

 

2. Berhubungan dengan nilai-nilai sosial 

Kategori ini mendorong profesi untuk mendapatkan penghargaan yang 

cukup baik dari masyarakat. Keperawatan telah diberi kepercayaan untuk 

menolong dan melayani orang lain/klien. Pada awalnya perawat diharapkan 

dapat menyisihkan sebagian besar waktunya untuk melayani, tetapi dengan 

semakin berkembangnya ilmu keperawatan tuntutan tersebut telah bergeser, 

perawat juga mengharapkan kompensasi dan mempunyai kehidupan yang lain 

disamping perannya sebagai perawat. 

Karakteristik keperawatan merupakan suatu bentuk yang relevan 

dengan nilai-nilai masyarakat, seperti pentingnya kesehatan, kesembuhan dan 

keperawatan. 

Masyarakat pada umumnya mengakui bahwa perawat mempunyai 

tugas untuk melawan klien dan juga melakukan upaya-upaya dalam promosi 

kesehatan dan pencegahan penyakit tetapi masih ada sebagian masyarakat 

yang belum mengetahui bahwa perawat adalah sebuah profesi. Untuk itu perlu 

adanya usaha dari perawat itu sendiri agar dapat meyakinkan masyarakat guna 

mendapatkan pengakuan sesuai dengan yang diinginkannya. 

 

 

3. Masa pendidikan 

Kategori ini mempunyai empat bagian tambahan yaitu isi pendidikan, 

lamanya pendidikan, penggunaan simbol dan proses idealisme yang dituju 

serta tingkatan dari spesialisasi yang berhubungan dengan praktik. Menurut 

Nightingale pendidikan keperawatan harus melibatkan dua area penting yaitu 

teori dan praktik yang sampai saat ini masih dianut. Perkembangan pendidikan 

keperawatan dewasa ini sama dengan bidang ilmu yang lain, yaitu pendidikan 

tinggi. Pendidikan tinggi menimbulkan perubahan yang sangat berarti bagi 
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perawat terhadap cara pandang asuhan keperawatan secara bertahap 

keperawatan beralih dari yang semulai berorientasi pada tugas menjadi 

berorientasi pada tujuan yang berfokus pada asuhan keperawatan yang efektif 

serta menggunakan pendekatan holisitik dan proses keperawatan. 

 

4.  Motivasi 

Motivasi untuk bekerja merupakan kategori keempat dari Pavalko. 

Motivasi bukan hanya secara individu tetapi juga menyeluruh dalam 

kelompok. Motivasi diartikan sebagai suatu perhatian yang mengutamakan 

pelayanan kelompok keperawatan kepada klien. Ada beberapa pendapat 

bahwa saat ini anak-anak muda menginginkan menempuh pendidikan tinggi 

agar dapat mempunyai kehidupan yang lebih baik seperti mendapatkan gaji 

lebih, kekuasaan, status disamping pekerjaan yang dilakukannya. Biasanya 

karakteristik ini tidak diasosiasikan dengan profesi keperawatan, walaupun 

demikian banyak perawat yang melakukan pelayanannya dengan 

berorientasikan kepada klien/pasien mereka dengan baik. 

 

5. Otonomi 

Kategori kelima Pavalko adalah kebebasan untuk mengontrol dan 

mengatur dirinya sendiri. Profesi mempunyai otonomi untuk regulasi dan 

membuat standar bagi anggotanya. Hak mengurus diri sendiri merupakan 

salah satu tujuan dari asosiasi keperawatan, karena hal ini juga berarti 

keperawatan mempunyai status dan dapat mengontrol seluruh kegiatan praktik 

anggotanya. Otonomi juga dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam 

bekerja dan pertanggungjawaban dari suatu tindakan yang dilakukannya. 

 

6. Komitmen 

Kategori keenam adalah komitmen untuk bekerja. Manusia yang 

komitmen untuk bekerja menunjukkan adanya suatu keunggulan, untuk 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik, mencegah terjadinya kemangkiran, 

menekuni pekerjaannya seumur hidup atau dalam periode waktu yang lama. 

Komitmen perawat juga dapat menurun, hal ini terjadi karena kebanyakan dari 

perawat adalah wanita, yang harus membagi perhatiannya dengan keluarga, 
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sehingga mereka sering mengalami konflik yang berkepanjangan dan kadang-

kadang harus keluar dari pekerjaannya. 

Orientasi karir juga merupakan salah satu ciri dari komitmen, karena 

dengan adanya pengembangan karir melalui pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi membuat perawat dapat bekerja dengan lebih baik dan bertanggung 

jawab dalam melakukan asuhan keperawatan. 

 

7. Kesadaran bermasyarakat 

Kesadaran bermasyarakat bagi perawat diartikan sebagai anggota 

kelompok yang ikut mengambil bagian dalam persamaan pedoman, nasib serta 

memiliki kebudayaan tersendiri. Perawat mempunyai simbol-simbol yang 

dikenal masyarakat sebagai ciri yang khas dari sebuah profesi seperti seragam 

putih, pin dan cap. Walaupun akhir-akhir ini banyak yang mengubah identitas 

tersebut, tetapi perawat telah memiliki perasaan yang kuat untuk tetap bersatu 

dalam kelompoknya. 

 

8. Kode etik 

Eksistensi kode etik merupakan kategori terakhir dari Pavalko. Etika 

keperawatan merujuk pada standar etik yang membimbing perawat dalam 

praktik sehari-hari seperti jujur terhadap pasien, menghargai pasien atas hak-

hak yang dirahasiakannya dan beradvokasi atas nama pasien. 

Etika keperawatan ditujukan untuk mengidentifikasi, 

mengorganisasikan, memeriksa dan membenarkan tindakan-tindakan 

kemanusiaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tertentu, selain itu juga 

menegaskan tentang kewajiban-kewajiban yang secara suka rela diemban oleh 

perawat dan mencari informasi mengenai dampak dari keputusan-keputusan 

perawat yang mempengaruhi kehidupan dari pasien dan keluarganya. Ciri dari 

praktik profesional adalah adanya komitmen yang kuat terhadap kepedulian 

individu, khususnya kekuatan fisik, kesejahteraan dan kebebasan pribadi, 

sehingga dalam praktik selalu melibatkan hubungan yang bermakna. Oleh 

karena itu seorang profesional harus memiliki orientasi pelayanan, standar 

praktik dan kode etik untuk melindungi masyarakat serta memajukan profesi. 
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2.4 Perkembangan Profesionalisme Keperawatan 

Melihat catatan sejarah tentang awal mula keberadaan perawat di Indonesia, 

yang diperkirakan baru bermula pada awal abad ke 19, dimana disebutkan adanya 

perawat saat itu adalah dikarenakan adanya upaya tenaga medis untuk 

memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga diperlukan tenaga 

yang dapat membantu atau tenaga pembantu. Tenaga tersebut dididik menjadi 

seorang perawat melalui pendidikan magang yang berorientasi pada penyakit dan 

cara pengobatannya. Sampai dengan perkembangan keperawatan di Indonesia 

pada tahun 1983 PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) melakukan 

Lokakarya Nasional Keperawatan di Jakarta, melalui lokakarya tersebut perawat 

bertekad dan bersepakat menyatakan diri bahwa keperawatan adalah suatu bidang 

keprofesian. 

Perkembangan profesionalisme keperawatan di Indonesia berjalan seiring 

dengan perkembangan pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia. Pengakuan 

perawat profesionalan pemula adalah bagi mereka yang berlatarbelakang 

pendidikan Diploma III keperawatan. Program ini menghasilkan perawat generalis 

sebagai perawat profesional pemula, dikembangkan dengan landasan keilmuan 

yang cukup dan landasan profesional yang kokoh. 

Perkembangan pendidikan keperawatan dalam rangka menuju tingkat 

keprofesionalitasan tidak cukup sampai di tingkat diploma saja, diilhami 

keinginan dari profesi keperawatan untuk terus mengembangkan pendidikan maka 

berdirilah PSIK FK-UI (1985) dan kemudian disusul dengan pendirian program 

paska sarjana FIK UI (1999). 

Peningkatan kualitas organisasi profesi keperawatan dapat dilakukan melalui 

berbagai cara dan pendekatan antara lain: 

1.   Mengembangkan sistem seleksi kepengurusan melalui penetapan kriteria 

dari berbagai aspek kemampuan, pendidikan, wawasan, pandangan tentang 

visi dan misi organisasi, dedikasi serta ketersediaan waktu yang dimiliki 

untuk organisasi. 

2. Memiliki serangkaian program yang konkrit dan diterjemahkan melalui 

kegiatan organisasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Prioritas 

utama adalah program pendidikan berkelanjutan bagi para anggotanya. 
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3. Mengaktifkan fungsi collective bargaining, agar setiap anggota 

memperoleh penghargaan yang sesuai dengan pendidikan dan kompensasi 

masing-masing. 

4. Mengembangkan program latihan kepemimpinan, sehingga tenaga 

keperawatan dapat berbicara banyak dan memiliki potensi untuk 

menduduki berbagai posisi di pemerintahan atau sektor swasta. 

5. Meningkatkan kegiatan bersama dengan organisasi profesi keperawatan di 

luar negeri, bukan hanya untuk pengurus pusat saja tetapi juga 

mengikutsertakan pengurus daerah yang berpotensi untuk dikembangkan. 

2.5 Peran, Fungsi dan Tugas Perawat 

1. Peran Perawat 

Peran merupakan tingkah laku yang diharapakan oleh orang lain terhadap 

seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, dimana dapat dipengaruhi oleh 

keadaan sosial baik dari profesi yang bersifat konstan. Peran perawat menurut 

konsorium ilmu kesehatan tahun 1989 terdiri dari peran sebagai pemberi asuhan 

keperawatan, advokat pasien, pendidik, koordinator, kolaborator, konsultan dan 

peneliti. 

2. Fungsi Perawat 

Dalam menjalankan perannya, perawat akan melaksanakan berbagai fungsi 

diantaranya: fungsi independen, fungsi dependen, dan fungsi interdependen. 

a. Fungsi Independen 

Merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, 

dimana perawat dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara sendiri 

dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar manusia. 

b. Fungsi Dependen 
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Merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas 

pesan atau instruksi dari perawat lain. 

c. Fungsi Interdependen 

Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling 

ketergantungan di antara tim satu dengan lain. 

 

3. Tugas Perawat 

Tugas perawat dalam menjalankan perannya sebagai pemberi asuhan 

keperawatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam proses 

keperawatan. Tugas perawat ini disepakati dalam lokakarya tahun 1983 yang 

berdasarkan fungsi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengkaji kebutuhan pasien, keluarga, kelompok dan masyarakat serta 

sumber yang tersedia dan potensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Mengumpul data, menganilisis dan menginterpretasikan data. 

b.  Merencanakan tindakan keperawatan kepada individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat berdasarkan diagnosis keperawatan 

Mengembangkan rencana tindakan keperawatan. 

c. Melaksanakan rencana keperawatan yang meliputi upaya peningkatan 

kesehatan, pencegah penyakit, penyembuhan, pemulihan dan pemeliharaan 

kesehatan termasuk pelayanan klien dan keadaan terminal. Menggunakan 

dan menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu perilaku, sosial 

budaya, ilmu biomedik dalam melaksanakan asuhan keperawatan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. 
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d. Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan. Menentukan kriteria yang dapat 

diukur dalam menilai rencana keperawatan. Menilai tingkat pencapaian 

tujuan. Mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan. 

e. Mendokumentasi proses keperawatan. Mengevaluasi data permasalahan 

keperawatan. Mencatat data dalam proses keperawatan. Menggunakan 

catatan klien untuk memonitor asuhan keperawatan. 

f. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti atau dipelajari serta 

merencanakan studi kasus guna meningkatkan pengetahuan dan 

mengembangkan keterampilan dalam praktik keperawatan. 

Mengidentifikasi masalah-masalah penelitian dalam bidang keperawatan. 

Membuat usulan rencana penelitian keperawatan. Menerapkan hasil 

penelitian dalam praktik keperawatan. 

g. Berperan serta dalam melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada klien 

keluarga kelompok serta masyarakat. Mengidentifikasi kebutuhan 

pendidikan kesehatan. Membuat rencana penyuluhan kesehatan. 

Melaksanakan penyuluhan kesehatan. Mengevaluasi hasil penyuluhan 

kesehatan. 

h. Bekerja sama dengan disiplin ilmu terkait dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada klien, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Berperan 

serta dalam pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga kelompok dan 

masyarakat. Menciptakan komunikasi yang efektif baik dengan tim 

keperawatan maupun tim kesehatan lain. 

i. Mengelola perawatan klien dan berperan sebagai ketua tim dalam 

melaksanakan kegiatan keperawatan. Menerapkan keterampilan 

manajemen dalam keperawatan klien secara menyeluruh. 
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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, 

yang bermakna Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus 

secara tetap/permanen. Profesi sendiri memiliki arti sebuah pekerjaan yang 

membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian 

khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses 

setrifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. 

Keperawatan sebagai profesi merupakan salah satu pekerjaan dimana dalam 

menentukan tindakannya didasarkan pada ilmu pengetahuan serta memiliki 

keterampilan yang jelas dalam keahliannya. 

Dengan adanya perkembangan keperawatan dari kegiatan yang sifatnya rutin 

yang menjadi pemenuhan kebutuhan berdasarkan ilmu, membawa suatu perubahan 

yang sangat besar dalam dunia keperawatan karena pelayanan yang semula hanya 

berdasarkan pada insting dan pengalaman menjadi pelayanan keperawatan 

profesional berdasarkan ilmu dan teknologi keperawatan yang selalu berubah sesuai 

dengan kemajuan zaman.  

 

3.2 Saran  
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sebelum menyusun suatu asuhan keperawatan yang baik, kita harus memahami langkah-

langkah dari proses keperawatan. Proses keperawatan merupakan suatu metode bagi perawat 

untuk memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Beberapa pengertian proses keperawatan 

adalah sebagai berikut: 

Suatu metode pemberian asuhan keperawatan yang sistematis dan rasional (Kozier, 

1991). Metode pemberian asuhan keperawatan yang terorganisir dan sistematis, berfokus pada 

respon yang unik dari individu terhadap masalah kesehatan yang actual dan potensial 

(Rosalinda,1986). Suatu aktivitas yang dinamika dan berkelanjutan yang meliputi interaksi 

perawat klien dan proses pemecahan masalah (Schultz dan Videbeck). Proses keperawatan bukan 

hanya sekedar pendekatan sistematik dan terorganisir melalui lima langkah dalam mengenali 

masalah-masalah klien, namun merupakan  suatu metode pemecahan masalah baik secara 

episodic maupun secara linier. Kemudian dapat dirumuskan diagnose keperawatannya, dan cara 

pemecahan masalah. Adapun karakteristik dari proses keperawatan antara lain:  

Merupakan kerangka berpikir dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien, 

keluarga, dan komunitas. Bersifat teratur dan sistematis, bersifat saling bergantung satu dengan 

yang lain, memberikan asuhan keperawatan secara individual, klien menjadi pusat dan 

menghargai kekuatan klien, dapat digunakan dalam keadaan apapun. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam makalah ini: 

1. Bagaimana Sejarah dalam perkembangan proses keperawatan? 

2. Apa Definisi dari proses keperawatan? 

3. Apa Implikasi dari proses keperawatan? 

4. Apa saja Teori yang mendasari proses keperawatan? 

5. Apa saja Standar praktek keperawatan professional? 
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C. Tujuan  

1. Dapat mengetahui sejarah perkembangan proses keperawatan 

2. Dapat mengetahui definisi dari proses keperawatan  

3. Dapat mengetahui implikasi dari proses keperawatan 

4. Dapat mengetahui teori yang mendasari proses keperawatan  

5. Dapat mengetahui standar praktek keperawatan professional 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A.Sejarah 

 

Proses keperawatan merupakan sebuah metode yang diterapkan dalampraktek 

keperawatan. Ia juga merupakan sebuah konsep dengan pendekatan problem 

solving yang memerlukan ilmu, teknik, dan keterampilaninterpersonal untuk 

memenuhi kebutuhan klien/keluarganya.Proses keperawatan pertama kali 

dijelaskan oleh Hall pada tahun 1955.Selanjutnya proses keperawatan ini 

mengalami perkembangan sebagai berikut: 

TAHUN TOKOH PERKEMBANGAN 

1967 Yura & Walsh Penjabaran proses keperawatan menjadi 4 

proses yaitu: pengkajian, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi 

1973 Publikasi proses keperawatan semakin 

meningkat 

ANA Menggunakan proses keperawatan sebagai 

pedoman dalam pengembangan standar 

praktek keperawatan 

1974 Bloch Memberi tambahan proses keperawatan 

menjadi 5 tahapan, yaitu: pengkajian, 

diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi. 

1975 Roy 

1976 Aspinal 

 

Seiring berkembangnya waktu, proses keperawatan telah dianggapsebagai dasar 

hukum praktek keperawatan dan telah digunakan sebagaikerangka konsep kurikulum 

keperawatan. Bahkan saat ini definisi dan tahapankeperawatan telah digunakan sebagai 

dasar pengembangan praktekkeperawatan, sebagai kriteria dalam program sertifikasi, dan 

standar aspeklegal praktek keperawatan. 

 

B. Definisi 

Proses keperawatan dapat didefenisikan berdasarkan tiga dimensi 

yaitu:tujuan, organisasi, dan property/karaktersitik. 

 

1. Tujuan 

 Tujuan proses keperawatan secara umum adalah membangunkerangka 

konsep untuk memenuhi kebutuhan individu klien, keluarga, dan masyarakat. 
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Sedangkan menurut Yura dan walsh (1983), proses 

keperawatanmerupakan suatu tahapan desain tindakan yang digunakan untuk 

memenuhi tujuan keperawatan, antara lain: 

 Mempertahankan kondisi kesehatan optimal pasien 

 Melakukan tindakan untuk mengembalikan kondisi pasienmenjadi 

normal kembali 

 Memfasilitasi kualitas kehidupan yang maksimal 

berdasarkankondisi pasien sehingga ia bisa mencapai derajat 

kehidupan yang baik.  

 

2. Organisasi Berdasarkan dimensi organisasi, proses keperawatan 

dikelompokanmenjadi 5 tahap, yaitu: pengkajian, diagnosa, perencanaan, 

pelaksanaan,dan evaluasi. Kelima tahapan ini merupakan proses terorganisir 

yang mengatur pelaksanaan asuhan keperawatan berdasarkan rangkaian 

pengelolaan klien secara sistematik. 

3. Karekteristik  

Terdapat 6 karakteristik dari proses keperawatan itu, antara lain: (1)tujuan, 

(2) sistematik; (3) dinamik; (4) interaktif; (5) Fleksibel; dan (6) Teoritis. 

Penjabaran dari karakteristik tersebut dapat dilihat, berikut ini: 

 Tujuan: memiliki tujuan jelas, yaitu untuk meningkatkankualitas 

asuhan keperawatan pada klien. 

 Sistematik : menggunakan pendekatan yang terorganisir dalam 

mencapai tujuan. Sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pelayananserta menghindari terjadinya kesalahan 

 Dinamik : proses keperawatan dilakukan secara berkesinambungan, 

Serta ditujukan untuk mengatasi perubahan respon klien yang 

diidentikan melalui hubungan antara perawat dengan klien. 

 Interaktif : proses keperawatan memiliki dasar hubungan yaitu 

hubungan timbal balik antara perawat, klien, keluarga, dan tenaga 

kesehatan lain. 

 Fleksibel : fleksibilitas proses keperawatan ini dapat dilihatdalam dua 

konteks, yaitu: 

a. Dapat diadopsi dalam praktek keperawatan dalam situasi 

apapun, baik dalam kaitannya dengan individu, keluarga, atau 

masyarakat. 

b. Tahapannya dapat dilakukan berurutan sesuai 

denganpersetujuan kedua belah pihak 
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 Teoritis: setiap langkah dalam keperawatan selalu berdasarkan pada 

konsep ilmu keperawatan.Berdasarkan karakter teoritis ini, maka 

asuhan keperawatan pada klien hendaknya menekankan pada tiga 

aspek penting, antara lain: 

a. Humanistic : memandang dan memperlakukan klien sebagai 

manusia 

b. Holistic : intervensi keperawatan harus memenuhi 

kebutuhandasar manusia secara utuh, yakni bio-psiko-sosio-

spiritual. 

c. Care: asuhan keperawatan yang diberikan hendaknya 

berlandaskan pada standar praktek keperawatan dan kode etik 

keperawatan. 

 

 

C. Implikasi 

Penerapan proses keperawatan memberikan dampak atau implikasi 

terhadap profesi keperawatan, klin dan perawat itu sendiri. 

 

1. Profesi  

Secara professional, profesi keperawatan melalui 5 tahapan 

menyajikan lingkup praktik keperawatan yang secara terus menerus 

mendefinisikan perannya baik terhadap klien maupun profesi kesehatan 

lainnya. Dengan demikian perawat bekerja melakukan sesuatu bukan 

hanyasekedar melaksanakan perintah dokter, melainkan melalui 

perencanaankeperawatan yang matang. 

 

 

2. Klien 

  Proses keperawatan mendorong klien dan keluarga berpartisifasi aktif 

dan terlibat ke dalam 5 tahapan proses tersebut. Selama pengkajian, klien 

menyediakan informasi yang dibutuhkan,selanjutnya memberikan validasi 

diagnosa keperawatan, dan menyediakan umpan balik selama evaluasi. 

 

3. Perawat 

   Beberapa hal yang dapat diperoleh dari proses keperawatan, antara lain: 

a .Meningkatkan kepuasan dan perkembangan profesionalisasi perawat 

b. Meningkatkan hubungan antara klien dengan perawat. 

c. Meningkatkan pengembangan kreativitas dalam penyelesaian masalah    

klien. 
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D. Teori yang mendasari 

1. Teori system 

Sistem terdiri dari: tujuan proses dan isi 

 

a. Tujuan : adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, sehingga dapat 

memberikan arah pada sistem. 

 

b. Proses: adalah sesuatu yang berfungsi dalam memenuhi tujuan yang 

hendak dicapai. 

 

c. Isi: merupakan bagian atau elemen yang membentuk sebuah 

sistem.Keterkaitan antara teori sistem dengan proses keperawatan 

dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini: 

 

FEEDBACK 

 

 

                          INPUT                                                                        OUTPUT 

 

 Input merupakan kumpulan data hasil pengkajian data 

besertapermasalahannya, yang diikut dengan perencanaan dan tindakan 

keperawatan yang tepat. Sedangkan output menunjukan hasil daritindakan yang 

telah dilaksanakan. Selanjutnya feedback merupakan proses pengkomunikasian 

output terhadap sistem sehingga dapat dievaluasi dan memberikan arah untuk 

pelaksanaan selanjutnya. 

Dalam sistem keperawatan dijelaskan bahwa perawat sebagai individu dan klien 

(individu, keluarga, masyarakat) melakukan interaksi dan saling mempengaruhi 

satu sama lain. 

 

2. Teori kebutuhan manusia 

  Teori ini memandang bahwa manusia merupakan bagian integral yang 

berintegrasi satu sama lain dalam memotivasi untuk memenuhi kebutuhan 

dasar hidupnya (fisiologis, kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri.Pada 

dasarnya kebutuhan dasar manusia merupakan terpenuhinya tingkat kepuasan 

agar manusi bisa mempertahankan hidupnya dan perawat lah yang berperan 

untuk memenuhinya.Kerangka kerja pada teori ini menggambarkan penerapan 
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proses keperawatan selalu berfokus pada pemenuhan kebutuhan individu yang 

unik dan merupakan bagian integral dari keluarga dan masyarakat. 

 

 FEEDBACK 

 

  KDM(spesifik)     Terpenuhinya KDM 

 

3. Teori Persepsi 

 Perubahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia sangat dipengaruhi 

oleh persepsi individu yang berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini akan 

membawa konsekwensi terhadap permasalahan keperawatan yang ditegaskan 

pada setiap individu. Meskipun sumber masalah yang dihadapinya sama, akan 

tetapi setiap individu memiliki persepsi dan respon yang berbeda-beda. 

Misalnya, walaupun kedua pasien sama-sama terkena penyakit DM, akan 

tetapi permasalahan keperawatan yang dihadapi tidak mesti sama.Untuk 

memahami arti persepsi, maka seseorang harus mengadakan pendekatan 

melalui karakteristik individu yang mempersepsikan dalamsituasi yang 

memunyai makna bagi kita. Makna di sini mengandung arti penjabaran dari 

persepsi, ingatan, dan tindakan. Dengan demikian persepsi memiliki arti 

penting dalam kehidupan, dimana kira bisa mengumpulkan data dari informasi 

tentang diri sendiri, kebutuhan manusia, dan lingkungan sekitar.Kondisi ini 

sesuai dengan tahapan dalam proses keperawatan dimanaperawat dan klien 

mengumpulkan data. Selanjutnya dari data tersebutakan diambil makna 

tertentu yang dapat digunakan dalam melakukan asuhan keperawatan. Proses 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 FEEDBACK 

 

    STIMULUS              RESPON 

4. Teori informasi dan komunikasi 

 Salah satu tujuan asuhan keperawatan adalah untuk mengetahui 

permasalahan yang dihadapi pasien. Oleh karena itulah perawat dituntut untuk 

memiliki pengetahuan tentang konsep dan teori sebagai dasar interaksi dalam 

memahami informasi serta menjalin komunikasi yangefektif.Kemampuan 

tersebut meliputi kemampuan mencari data,menyeleksi, memproses, dan 

memutuskan sebuah tindakan berdasarkaninformasi tersebut.Proses 
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keperawatan merupakan sebuah siklus karena memerlukanmodifikasi 

pengkajian ulang, perencanaan ulang, memperbaharui tindakan, dan 

mengevaluasi ulang. Dengan demikian asuhan keperawatan memerlukan 

informasi yang akurat, dan untuk melakukannya, seorang perawat 

membutuhkan kemampuan dalam melakukan komunikasi. 

  

 FEEDBACK 

 

                                                              PENGIRIM     PESAN            PENERIMAAN 

5. Teori pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah  

 Setiap tindakan yang rasional selalu disertai dengan 

keputusan atau pilihan. Sedangkan setiap pengambilan keputusan dan 

penyelesaian masalah menuntut kesedian orang yang terlibat agar mau 

menerima hal-hal baru dan perbedaan dari kondisi yang ada. Kesenjangan 

yang terjadi merupakan masalah yang membutuhkan jawaban serta solusi 

secara tepat.Salah satu tujuan dari keperawatan adalah menyelesaikan masalah 

yang dihadapi klien. Melaui pendekatan proses keperawatan masalah-masalah 

yang dihadapi dapat diidentifikasi secara tepat dan keputusan dapat diambil 

secara akurat. 

 

FEEDBACK 

  

                                    

                                PENGIRIMAN    PERENCANAAN      TINDAKAN      PENERIMAAN 

 

  Perbandingan antara pengambilan keputusan dan proseskeperawatan dapat 

terlihat dalam tabel berikut ini: 

  

PROSES PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN 

PROSES KEPERAWATAN 

Pengumpulan data Pengkajian 

 Pengumpulan data 

 interpretasi 

Identifikasi masalah Diagnosa keperawatan 

 Penentuan tujuan 

 Identifikasi solusi  

 Penentuan tujuan 

 Rencana tindakan 
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Implementasi  Implementasi  

Evaluasi dan revisi proses  Evaluasi dan modifikasi 

 

 

E. Standar praktek keperawatan professional 

 Standar prakek keperawatan nasional merupakan pedoman bagi perawat 

Indonesia, baik generalis maupun spesialis di seluruh tatanan pelayanan kesehatan 

(RS, Puskesmas, dll) dalam melakukan asuhan keperawatan melalui pendekatan 

proses keperawatan.Standar praktek keperawatan di Indonesia, sebagaimana telah 

dijabarkan oleh PPNI, mengacu pada tahapan dalam proses keperawatan yakni 

terdiri dari 5 standar antara lain: (1) pengkajian; (2) diagnosa keperawatan; 

(3)perencanaan; (4) implementasi; dan (5) evaluasi. 

1. Standar I: Pengkajian Keperawatan 

  Perawat mengumpulkan data tentang status kesehatan klien secara akurat, 

menyeluruh, singkat, dan berkesinambungan.  

Kriteria Proses: 

a. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara,observasi, 

pemeriksaan fisik, dan mempelajari data penunjang (hasil lab, catatan 

klien lainnya) 

b. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder.Sumber data 

primer berasal dari pengkajian langsung terhadap klien. Sedangkan 

sumber data sekunder berasal dari selain klien,misalnya: keluarga atau 

orang terkait, tim kesehatan, rekam medis,dan catatan lainnya. 

c. Data yang dikumpulkan, berfokus untuk mengidentifikasi: 

1). Status kesehatan klien saat ini 

2). Status kesehatan klien masa lalu 

3). Status fisiologis-psikologis-sosial-spiritual 

4). Harapan terhadap tingkat kesehatan yang optimal 

 

2. Standar II : Diagnosa Keperawatan Perawat melakukan analisis terhadap data-

data yang dikumpulkan selama pengkajian untuk menegakan Diagnosa 

Keperawatan. Kriteria Proses: 

a. Proses diagnosa keperawatan terdiri dari: analisis, interpretasi data, 

identifikasi masalah klien, dan perumusan diagnose keperawatan. 

b.  Komponen diagnosa keperawatan terdiri dari: 

  P (Problem)           masalah 

  E (Etiology)            penyebab 

  S (Symptom)         tanda dan gejala 

Akan tetapi terkadang hanya terdiri dari P dan E saja. 
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c. Validasi diagnosa dilakukan dengan cara bekerjasama dengan klien dan 

berusaha untuk dekat dengan klien atau petugas kesehatan lain. 

d. Melakukan pengkajian ulang dan merevisi diagnose keperawatan 

berdasarkan data terbaru. 

 

3. Standar III : Perencanaan Perawat membuat rencana tindakan keperawatan 

untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kesehatan klien. Kriteria Proses: 

a. Perencanan terdiri dari penetapan: 

 prioritas masalah 

 tujuan 

 rencana tindakan 

b. Melibatkan klien dalam membuat perencanaan keperawatan 

c. Perencanaan bersifat individual sesuai dengan kondisi dankebutuhan klien 

saat itu 

d. Mendokumentasikan rencana keperawatan. 

 

 

4. Standar IV : Implementasi  

Perawat mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam 

asuhan keperawatan.Kriteria Proses: 

a. Bekerjasama dengan klien dalam pelaksanaan tindakan keperawatan 

b. Berkolaborasi dengan profesi kesehatan lain untuk meningkatkan 

kesehatan lain 

c. Melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah kesehatan 

klien 

d. Melakukan supervisi terhadap tenaga pelaksana keperawatan dibawah 

tanggungjawabnya 

e. Menjadi coordinator pelayanan & advocator bagi klien dalam mencapai 

tujuan perawatan 

f. Menginformasikan kepada klien tentang status kesehatan danfasilitasi-

fasilitasi pelayanan kesehatan yang ada. 

g. Memberikan pendidikan pada klien & keluarga mengenai konsep 

keterampilan asuhan diri serta membantu klien memodifikasi lingkungan 

yang digunakan 

h. Mengkaji ulang & merevisi pelaksanaan tindakan keperawatan 

berdasarkan respon klien. 

 

5. Standar V : Evaluasi 

Perawat mengevaluasi kemajuan klien terhadap tindakan dalam pencapaian 

tujuan dan merevisi data dasar serta perencanaan. Kriteria Proses: 
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a. Menyusun perencanaan evaluasi hasil terhadap intervensi secara 

komprehensif, tepat waktu dan terus menerus. 

b. Menggunakan data dasar dan respon klien dalam mengukur  

perkembangan ke arah pencapaian tujuan. 

c. Memvalidasi dan menganalisa data baru dengan teman sejawat dan 

klien. 

d. Bekerjasama dengan klien dan keluarga untuk memodifikasi rencana 

asuhan keperawatan. 

e. Mendokumentasi hasil evaluasi dan memodifikasi perencanaan. 
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     BAB III 

           PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Proses keperawatan adalah suatu metode yang sistematis untuk 

mengkaji respon manusia terhadap masalah-masalah kesehatan dan 

membuat rencana keperawatan yang bertujuan untuk mengatasi 

masalah-masalah tersebut. 

 Terdapat lima tahap dalam proses keperawatan, yaitu: tahap 

pengkajian, tahap diagnosa keperawatan, tahap perencanaan, tahap 

implementasi, tahap evaluasi. 

 

B. Saran  

 Dalam peran pemberi asuhan keperawatan perawat diharapkan 

mampu: 

 Memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, 

kelompok atau masyarakat sesuai diagnosis masalah yang terjadi mulai 

dari masalah yang bersifat sederhana sampai pada masalah yang 

kompleks. 

Perawat menggunakan proses keperawatan untuk mengidentifikasi 

diagnosis keperawatan mulai dari masalah fisik sampai pada masalah 

psikologis.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keperawatan merupakan salah satu profesi yang mempunyai bidang garap pada 

kesejahteraan manusia yaitu dengan memberikan bantuan kepada individu yang sehat 

maupun yang sakit untuk dapat menjalankan fungsi sehari-harinya.Salah satu yang 

mengatur hubungan antara perawat pasien adalah etika.Istilah etika dan moral sering di 

gunakan secara bergantian. 

Etika dan moral merupakan sumber dalam merumuskan standar dan prinsip-

prinsip yang menjadi penuntun dalam berperilaku serta membuat keputusan untuk 

melindungi hak-hak manusia.Etika di perlukan oleh semua profesi termasuk juga 

keperawatan yang mendasari prinsip-prinsip suatu profesi dan tercermin dalam standar 

praktek professional. (Doheny et all, 1982) 

Etika adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi 

prilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk yang dilakukan 

seseorang dan merupakan sesuatu kewajiban dan tanggung jawab moral. ( Ismani , Nila 

2001) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa definisi dari Etika? 

2. Apa saja prinsip-prinsip etika keperawatan? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui prinsip-prinsip etika keperawatan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui definisi Etika Keperawatan 

2. Untuk mengetahui definisi Autonomy (Otonomi) 

3. Untuk mengetahui Benificience (Berbuat Baik/Kemurahan Hati) 

4. Untuk mengetahui Justice (Keadilan) 



64 

 

5. Untuk mengetahui Non Malificience (Tidak Merugikan) 

6. Untuk mengetahui Respek 

7. Untuk mengetahui Veracity (Kejujuran) 

8. Untuk mengetahui Konfidensialitas (Kerahasiaan) 

9. Untuk mengetahui Fidelity (Kesetiaan) 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1. Bagi Institusi Pendidikan 

Makalah ini bagi Institusi pendidikan kesehatan adalah untuk mengetahui tingkat 

kemampuan mahasiswa sebagai peserta didik dalam menelaah suatu fenomena kesehatan 

yang spesifik tentang Prinsip-prinsip Etika Keperawatan. 

 

1.4.2. Bagi Profesi Keperawatan 

Makalah ini bagi masyarakat adalah sebagai penambah wawasan terhadap fenomena 

kesehatan yang saat ini menjadi momok tersendiri di kalangan  masyarakat ini.  

 

1.4.3. Bagi Mahasiswa 

Manfaat makalah ini bagi mahasiswa baik menyusun maupun pembaca adalah untuk 

menambah wawasan terhadap seluk beluk tentang Prinsip-prinsip Etika Keperawatan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Etika 

Etika keperawatan adalah nilai-nilai dan prinsip yang diyakini oleh profesi 

keperawatan dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan pasien, 

masyarakat, hubungan perawat dengan teman sejawat maupun dengan organisasi 

profesi dan juga dalam pengaturan praktik keperawatan itu sendiri. Etika keperawatan 

berguna untuk pengawasan terhadap kompotensi profesi, tanggungjawab, tanggung 

gugat, dan untuk pengawasan umum dari nilai positif profesi keperawatan. (Berger 

dan williams,1999)  

 

2.2 Prinsip-prinsip Etika Keperawatan 

       2.2.1  Autonomy (Otonomi) 

Prinsip otonomi di dasarkan pada hak seseorang untuk membuat keputusan sendiri. Orang 

dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki 

berbagai keputusan atau pilihan yang harus di hargai oleh orang lain.  

         Menurut Perry dan Potter (1997), otonomi berarti setiap individu harus memiliki 

kebebasan untuk memilih rencana kehidupannya sendiri dan cara penerapan moral yang 

dilakukan. Sebagai manusia yang bersifat unik, oleh karena itu perawat harus berhati-hati 

dalam melayani klien sehingga tidak berbenturan dengan nilai yang dianut. 

        Fletcher dan Childress (1994), dalam Perry dan Potter (1997) menyatakan bahwa para 

kritis menganggap model otonomi yang sangat individualis akan mengarah pada hasil 

perawatan yang kurang realistis serta berdampak pada pandangan yang tidak adekuat 

terhadap seseorang. Praktis lain menyatakan bahwa minat yang kuat dari klien untuk 

menentukan keputusannya sendiri perlu dimodifikasi dengan melibatkan keluarga dan teman 

dekatnya, dengan demikian diharapkan akan terjadi keseimbangan yang menguntungkan. 
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2.2.2. Benificience (Berbuat Baik/Kemurahan Hati) 

         Benificience berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Prinsip ini berkaitan dengan 

kewajiban melakukan yang terbaik dan tidak merugikan orang lain.Tenaga kesehatan dalam 

memberikan asuhan keperawatan senantiasa memberikan yang terbaik sehingga anggota 

profesi selalu bersikap untuk meningkatkan mutu yang lebih dalam memberikan pelayanan. 

         Para professional percaya bahwa mereka tahu apa yang terbaik mengenai apa yang akan 

mereka lakukan pada klien, tetapi mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan pada 

klien, tetapi mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan dan dampak dari tindakan 

tersebut hanya akan dirasakan oleh klien sendiri. Perkembangan selanjutnya adalah 

munculnya keinginan klien untuk ikut bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan 

kemudian berperan sebagai rekanan aktif untuk penanganan kesehatannya sendiri (Sumijatun 

2011). 

 

2.2.3. Justice (Keadilan) 

Prinsip keadilan dibutuhkan untuk terapi yang sama dan adil terhadap orang lain 

yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Nilai ini 

direfleksikan dalam praktek professional ketika perawat bekerja untuk terapi yang 

benar sesuai hukum, standar praktek dan keyakinan yang benar untuk memperoleh 

kualitas pelayanan kesehatan (Sumijatun, 2011). 

 

2.2.4. Non Malificience (Tidak Merugikan) 

Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban perawat untuk tidak menimbulkan 

kerugian atau cedera pada kliennya.Kerugian atau cedera dapat diartikan sebagai 

kerusakan fisik seperti nyeri, kecacatan, kematian, atau adanya gangguan emosi 

seperti perasaan tidak berdaya, merasa terisolasi, dan adanya penyesalan 

(Sumijatun, 2009). 

Potter dan Perry (1997) menyatakan bahwa prinsip maleficence dan 

kebaikan dilihat pada kontinum rentang dari bahaya yang tidak berarti 

(maleficence) sampai menguntungkan orang lain dengan melakukan kebaikan. 

Kontinum tersebut mengandung tiga tindakan kebaikan penting antara lain: 



67 

 

1. Membuang bahaya 

2. Mencegah bahaya 

3. Melakukan langkah positif untuk kepentingan orang lain. 

Contoh pelaksanaan kontinum dalam peraktik klinik adalah perawat yang 

melakukan imunisasi pada anak sehat, di mana perawat melakukan tindakan yang 

dapat menimbulkan nyeri, tindakan tersebut termasuk dalam kategori kebaikan 

karena tindakan ini mencegah bahaya serius dari penyakit anak-anak. Contoh lain 

yang dapat disampaikan adalah perawat yang menunda pekerjaan rutinnya 

terhadap seorang klien karena mempertimbangkan kebutuhan klien yang yang 

terganggu tidurnya untuk dapat istirahat dengan nyaman (Sumijatun, 2011) 

  

2.2.5. Respek 

Respek diartikan sebagai perilaku perawat yang menghormati klien dan 

keluarganya.Perawat harus menghormati hak-hak klien seperti hak untuk 

pencegahan bahaya dan mendapatkan penjelasan secara benar. 

 Menurut ANA (1985), dalam Perry (1997), prinsip respek pada seseorang 

mentapkan bahwa semua etika keperawatan secara tidak langsung mengarahkan 

manusia untuk dapat menghargai kehidupannya sendiri dan juga kehidupan orang 

lain, serta dapat menerima kematian, dalam prinsip itu terkandung arti bahwa 

kehidupan merupakan hak milik yang paling berharga dan mendasar pada 

manusia, oleh karena itu manusia berkewajiban untuk dapat memelihara dan 

menjaganya. Dengan demikian perawat sebagai petugas kesehatan juga harus 

melakukan sesuatu yang diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan 

kehidupan manusia, dimana terdapat harapan sembuh atau ketika seseorang 

memperoleh keuntungan dari tindakan memperpanjang hidup.Prinsip ini 

menjelaskan mengapa penghentian pengobatan pada seseorang tidak pernah dapat 

dianggap ringan. 

2.2.6. Veracity (Kejujuran) 

Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban perawat untuk mengatakan suatu 

kebenaran dan tidak berbohong atau menipu orang lain. Prinsip ini mempunyai 

implikasi yang cukup berat bagi perawat, karena kadang perawat harus melakukan 
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kebohongan yang tidak dikehendakinya.Pertanyaannya adalah apakah perawat 

telah melanggar prinsip kejujuran, walaupun ditunjukkan untuk kebaikan klien. 

Karena telah terjadi ketidakjujuran, biasanya usaha ini tidak berhasil seperti apa 

yang diinginkan, untuk itu klien harus tetap dilibatkan pada perawatan mereka 

sendiri. (Sumijatun, 2011) 

 

2.2.7. Konfidensialitas (Kerahasiaan) 

Prinsip ini berkaitan dengan penghargaan perawat untuk merahasiakan semua 

informasi tentang klien yang dirawatnya, dan perawat hanya akan memberikan 

informasi tersebut pada orang yang tepat. Perawat menghindari pembicaraan 

mengenai kondisi klien dengan siapapun yang tidak secara langsung terlibat dalam 

perawatan klien. Konflik kewajiban mungkin akan muncul pada saat perawat 

diminta oleh kliennya untuk merahasiakan penyakitnya., karena klien 

menganggap bahwa penyakitnya merupakan sesuatu keadaan yang memalukan, 

seperti AIDS. Sehingga ia menghendaki untuk tidak berterus terang pada seluruh 

keluarganya. Jika keluarganya menanggung biaya perawatan klien, mungkin 

perawat juga akan menganggap bahwa mereka berhak tahu tentang penyakit 

tersebut. Perawat akan terjebak pada konflik batin, prinsip kejujuran akan 

mendorong perawat untuk tidak berbohong, sedangkan prinsip kerahasiaan 

mengharuskan perawat untuk menjaga rahasia yang telah diterimanya dari klien 

sebagai amanah yang juga sulit untuk dilanggar. (Sumijatun, 2011) 

 

2.2.8. Fidelity (Kesetiaan) 

Prinsip kesetiaan berkaitan dengan kewajiban perawat untuk selalu  setia pada 

kesepakatan dan tanggung jawab yang telah dibuat.Perawat harus memegang janji 

yang dibuatnya pada klien, kejujuran dan kesetiaan merupakan modal dalam 

memupuk rasa percaya kljien pada perawat. Apabila klien dan keluarganya sudah 

tidak percaya lagi pada perawat yang menanganinya, maka tujuan dari asuhan 

keperawatan tidak akan berhasil. (Sumijatun, 2011) 
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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1.Kesimpulan  

Etika adalah kode perilaku yang memperlihatkan perbuatan yang baik bagi 

kelompok tertentu.Keperawatan adalah pelayanan vital terhadap manusia yang 

menggunakan manusia juga, yaitu perawat. Pelayanan ini berdasarkan kepercayaan 

bahwa perawat akan berbuat hal yang benar, hal yang diperlukan, dan hal yang 

menguntungkan pasien dan kesehatannya. 

Prinsip-prinsip etika keperawatan terdiri dari: Autonomy (Otonomi), 

Benificience (Berbuat Baik/Kemurahan Hati), Justice (Keadilan), Non Malificience 

(Tidak Merugikan), Respek, Veracity (Kejujuran), Konfidensialitas (Kerahasiaan), 

Fidelity (Kesetiaan) 

  

3.2.Saran 

3.2.1. Bagi Institusi Pendidikan 

1. Agar tercipta maha siswa yang mengetahui tentang sejarah perkembangan 

keperawatan di Indonesia maupun Internasional.  

2. Sebagai bahan acuan pembelajaran tentang sejarah keperawatan. 

 

3.2.2. Bagi Profesi Keperawatan 

1. Agar tercipta tenaga ksehatan yang profesional. 

2. Menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap tugas tenaga kesehatan. 

  

3.2.3. Bagi Mahasiswa 

1. Dapat mengetahui tentang prinsip- prinsip etika keperawatan. 

2. Dapat memahami tentang etika keperawatan yang profesional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan 

yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan 

kesehatan yang mempunyai peran sangat penting dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan 

lembaga dalam mata rantai SKN (Sistem Kesehatan Nasional) dan mengemban 

tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, karena 

pembangunan dan penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit perlu diarahkan 

pada tujuan nasional dibidang kesehatan. Tidak mengherankan apabila bidang 

kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan 

yang terbaik untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya 

adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah. Mengingat bahwa sebuah 

negara akan bisa menjalankan pembangunan dengan baik apabila didukung oleh 

masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani.  

Untuk mempertahankan pelanggan, pihak rumah sakit dituntut selalu 

menjaga kepercayaan konsumen secara cermat dengan memperhatikan 

kebutuhan konsumen sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan harapan atas 

pelayanan yang diberikan. Konsumen rumah sakit dalam hal ini pasien yang 

mengharapkan pelayanan di rumah sakit, bukan saja mengharapkan pelayanan 

medis dan keperawatan tetapi juga mengharapkan kenyamanan, akomodasi yang 

baik dan hubungan harmonis antara staf rumah sakit dan pasien, dengan 

demikian perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, 

begitu pula dengan lembaga pelayanan kesehatan lainnya seperti puskesmas, 

posyandu maupun klinik. 
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Salah satu hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa keperawatan saat ini 

adalah melakukan sebuah revolusi secara menyeluruh dan detail dalam setiap 

aspeknya. Sehingga mahasiswa keperawatn akan mampu membentuk sebuah 

revolusioner dalam dunia keperawatan itu sendiri terutama dalam pelayanan 

kkesehatan yang prima. 

Dalam penulisan makalah ini akan dijelaskan bagaimana bentuk serta 

proses pelayanan kesehatan yang prima, sistem rujukan serta permasalahan yang 

terdapat didalamnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang akan 

diangkat dalam makalah ini adalah :  

1. Apa yang dimaksud dengan sistem pelayanan kesehatan? 

2. Apa saja lembaga pelayanan kesehatan? 

3. Bagaimana lingkup sistem pelayanan kesehatan? 

4. Apa yang dimaksud dengan sistem rujukan? 

5. Apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan prima? 

6. Apakah faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan. 

2. Mengetahui sistem-sistem dari pelayanan kesehatan. 

3. Mengetahui tingkatan pelayanan kesehatan. 

4. Mengetahui beberapa lembaga yang terkait dengan pelayanan kesehatan. 

5. Mengetahui ruang lingkup dari sistem pelayanan kesehatan. 

6. Mengetahui pelayanan kesehatan prima. 

7. Mengetahui sistem rujukan. 

8. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Definisi Sistem Pelayanan Kesehatan 

Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo Pelayanan kesehatan adalah sub 

sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif 

(pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. 

Menurut Dubois & Miley (2005 : 317), Sistem Pelayanan Kesehatan adalah 

upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan 

penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau 

masyarakat. 

Menurut Depkes RI (2009) pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang 

diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan 

penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan 

ataupun masyarakat. 

Jadi, sesuai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah 

promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), 

kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, 

keluarga, kelompok atau masyarakat. Yang dimaksud sub sistem disini adalah 

sub sistem dalam pelayanan kesehatan yaitu input , proses, output, dampak, 

umpan balik. 

1. Input 

Merupakan subsistem yang akan memberikan segala masukan untuk 

berfungsinya sebuah sistem. Input sistem pelayanan kesehatan : potensi 

masyarakat, tenaga & sarana kesehatan. 
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2. Proses 

Kegiatan yang mengubah sebuah masukan menjadi sebuah hasil yang 

diharapkan dari sistem tersebut. Proses dalam pelayanan kesehatan : berbagai 

kegiatan dalam pelayanan kesehatan. 

3. Output 

Merupakan hasil yang diperoleh dari sebuah proses. Output pelayanan 

kesehatan : pelayanan yang berkualitas dan terjangkau sehingga masyarakat 

sembuh dan sehat. 

4. Dampak 

Merupakan akibat dari output atau hasil suatu sistem, terjadi dalam waktu 

yang relatif lama. Dampak sistem pelayanan kesehatan : masyarakat sehat, 

angka kesakitan dan kematian menurun. 

5. Umpan Balik 

Merupakan suatu hasil yang sekaligus menjadi masukan. Terjadi dari sebuah 

sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Umpan balik 

dalam pelayanan kesesahatan : kualitas tenaga kesehatan. 

6. Lingkungan 

Semua keadaan di luar sistem tetapi dapat mempengaruhi pelayanan 

kesehatan. 

Contoh   : Di dalam pelayanan kesehatan Puskesmas, 

Input    : Dokter, Perawat, Obat-obatan. 

Proses   : Kegiatan pelayanan puskesmas. 

Output   : Pasien sembuh atau tidak sembuh. 

Dampak   : Meningkatnya status kesehatan masyarakat. 

Umpan Balik  : Keluhan-keluhan pasien terhadap pelayanan. 

Lingkungannya  : Masyarakat dan instansi-instansi diluar puskemas. 
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B. Ciri-ciri Sistem Pelayanan Kesehatan 

Ciri-ciri system pelayanan kesehatan dibagi menjadi : 

1. P : Pleasantness (seorang petugas harus mampu menyenangkan pelanggan). 

2. E : Eagerness to help others (memiliki keinginan yang kuat dari dalam 

dirinya untuk membantu). 

3. R : Respect for other people (harus menghargai dan menghormati 

pelanggan). 

4. S : Sense of responsibility is a realization that what one does and says is 

important (harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan 

perkataannya terhadap pelanggan). 

5. O : Orderly mind is esenssial for methodical and accurate work (harus 

memiliki jalan pemikiran yang terarah dan terorganisasi untuk melakukan 

pekerjaan dengan metode baik dan tingkat ketepatan yang tinggi). 

6. N : Neatness indicates pride in self and job (harus memiliki kerapian dan 

bangga dengan pekerjaanya sendiri). 

7. A : Accurate in everything done is of permanent importance (harus 

melakukan pekerjaan dengan keakuratan atau ketepatan atau ketelitian, hal 

ini merupakan sebuah nilai yang sangat penting). 

8. L : Loyality to both management and colleagues make good time work 

(harus bersikap setia pada management dan rekan kerja, merupakan kunci 

membangun kerja sama). 

9. I : Intelligence use of common sense at all time (harus senantiasa 

menggunakan akal sehat dalam memahami pelanggan dari waktu ke waktu).  

10. T : Tact saying and doing the right thing at the righ time (harus memiliki 

kepribadian, berbicara, bijaksana dan melakukan pekerjaan secara benar). 

11. Y : Yearning to be good servive clerk and love of the work is essential 

(mempunyai keinginan menjadi pelayan yang baik serta mencintai 

pekerjaannya). 
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C. Jenis-jenis Sistem Pelayanan Kesehatan 

Menurut pendapat Hodgetts dan Casio, jenis pelayanan kesehatan secara 

umum dapat dibedakan atas dua, yaitu: 

1. Pelayanan Kedokteran 

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran 

(medical services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat 

sendiri (solo practice) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi. 

Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan 

kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga. 

Dengan ciri- ciri : 

a. Tenaga pelaksaannya adalah tenaga para dokter  

b. Perhatian utamanya adalah penyembuhan penyakit 

c. Sasaran utamanya adalah perseorangan atau keluarga 

d. Kurang memperhatikan efisiensi 

e. Tidak boleh menarik perhatian karena bertentangan dengan etika 

kedokteran 

f. Menjalankan fungsi perseorangan dan terikat undang-undang 

g. Penghasilan diperoleh dari imbal jasa 

h. Bertanggung jawab hanya kepada penderita 

i. Tidak dapat memonopoli upaya kesehatan dan bahkan mendapat saingan 

j. Masalah administrasi sangat sederhana 

 

2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat 

(public health service) ditandai dengan cara pengorganisasian yang 

umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, 

serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat.  
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Dengan ciri- ciri : 

a. Tenaga pelaksanaanya terutama ahli kesehatan masyarakat 

b. Perhatian utamanya pada pencegahan penyakit 

c. Sasaran utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan 

d. Selalu berupaya mencari cara yang efisien 

e. Dapat menarik perhatian masyarakat 

f. Menjalankan fungsi dengan mengorganisir masyarakat dan mendapat 

dukungan undang-undang 

g. Pengasilan berupa gaji dari pemerintah 

h. Bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat 

i. Dapat memonopoli upaya kesehatan 

j. Mengadapi berbagai persoalan kepemimpinan 

Pelayanan kesehatan masyarakat pada prinsipnya mengutamakan pelayanan 

kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan promotif adalah upaya 

meningkatkan kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi dan yang 

preventif mencegah agar masyarakat tidak jatuh sakit agar terhindar dari 

penyakit. Sebab itu pelayanan kesehatan masyarakat itu tidak hanya tertuju 

pada pengobatan individu yang sedang sakit saja, tetapi yang lebih penting 

adalah upaya-upaya pencegahan (preventif) dan peningkatan kesehatan 

(promotif). Sehingga, bentuk pelayanan kesehatan bukan hanya puskesmas 

atau balkesma saja, tetapi juga bentuk-bentuk kegiatan lain, baik yang 

langsung kepada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, maupun 

yang secara tidak langsung berpengaruh kepada peningkatan kesehatan. 

 

D. Tingkat Sistem Pelayanan Kesehatan 

Merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan pada 

masyarakat. Menurut Leavel & Clark dalam memberikan pelayanan kesehatan 

harus memandang pada tingkat pelayanan kesehatan yang akan diberikan, yaitu : 

1. Health Promotion (Promosi Kesehatan) 
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Merupakan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan melalui 

peningkatan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan 

masyarakat. Contoh : Kebersihan perorangan, perbaikan sanitasi lingkungan. 

2. Specifik Protection (Perlindungan Khusus) 

Perlindungan khusus adalah masyarakat terlindung dari bahaya atau penyakit-

penyakit tertentu. Contoh : Imunisasi, perlindungan keselamatan kerja. 

3. Early Diagnosis and Prompt Treatment (Diagnosis Dini & Pengobatan 

Segera) 

Sudah mulai timbulnya gejala penyakit dan dilakukan untuk mencegah 

penyebaran penyakit. Contoh : Survey penyaringan kasus. 

4. Disability Limitation (Pembatasan Kecacatan) 

Dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami 

dampak kecacatan akibat penyakit tertentu. Dilakukan pda kasus yang 

memiliki potensi kecacatan. Contoh : Perawatan untuk menghentikan 

penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, pemberian segala fasilitas untuk 

mengatasi kecacatan, menncegah kematian. 

5. Rehabilitation (Rehabilitasi) 

Dilakukan setelah pasien sembuh. Sangat diperlukan pada fase pemulihan 

terhadap kecacatan, misal : program latihan, konsultasi dan diskusi psikologis 

untuk meningkatkan koping individu positif sehingga gairah hidup meningkat. 

 

E. Lingkup Sistem Pelayanan Kesehatan  

1. Tingkat Pertama/Primary Health Service 

Adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok yang dibutuhkan oleh 

sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Biasa dilakukan pada 

masyarakat yang memiliki masalah atau masyarakat sehat. Sifat pelayanan 

adalah pelayanan dasar yang dapat dilakukan di puskesmas, balai kesehatan 

masyarakat atau poliklinik. 
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2. Tingkat Dua/Secondary Health Service  

Diperlukan bagi masyarakat atau klien yan memerlukan perawatan rumah 

sakit dilaksanakan di rumah sakit yang tersedia tanaga spesialis 

3. Tingkat Tiga/Tertiery Health Service 

Merupakan tingkat yang tertinggi. Membutuhkan tenaga ahli atau 

subspesialis dan sebagai rujukan. 

 

F. Syarat Pokok Sistem Pelayanan Kesehatan 

1. Tersedia dan Berkesinambungan 

Semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat harus mudah  

ditemukan serta selalu siaga keberadaannya di masyarakat setiap kali 

dibutuhkan.  

2. Dapat Diterima dan Wajar 

Diartikan bahwa pelayanan kesehatan tersebut tidak bebrtentangan dengan 

keyakinan dan kepercayaan masyarakat.  Pelayanan kesehatan yang 

bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan 

masyarakat bukan pelayanan kesehatan yang baik.  

3. Mudah Dicapai/ Accessible 

Ketercapaian yang dimaksudkan diutamakan dari sudut lokasi. Dengan kata 

lain pelayanan kesehatan dan distribusi sarana kesehatan merata di seluruh 

wilayah, tidak terkonsentrasi di perkotaan. 

4. Mudah Dijangkau/ Affortable 

Terutama dari sudut biaya, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi 

masyarakat. 

5. Bermutu/ Quality 

Mutu yang dimaksudkan adalah yang menunjukkan pada tingkat 

kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, dapat memuaskan 

para pemakai jasa pelayanan dan tata cara penyelenggaraannya disesuaikan 

kode etik serta yang telah ditetapkan. 
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G. Lembaga Sistem Pelayanan Kesehatan 

Lembaga merupakan tempat pemberian pelayanan kesehatan pada 

masyakarat dalam rangka meningkatkan status kesehatan. Tempat yang 

dimaksud bervariasi berdasarkan tujuan pemberian pelayanan kesehatan. Tempat 

tersebut diantaranya : 

1. Rawat Jalan 

Lembaga pelayanan ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan pada 

tingkat pelaksanaan diagnosa dan pengobatan pada penyakit yang akut atau 

mendadak serta kronis yang dimungkinkan tidak rawat inap. Lembaga ini 

misalnya : klinik kesehatan, klinik dokter spesialis. 

2. Institusi 

Merupakan lembaga yang fasilitasnya cukup dalam memberikan pelayanan 

kesehatan, seperti : rumah sakit dan pusat rehabilitasi 

3. Hospice 

Lembaga ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang berfokus pada 

klien yang sakit terminal agar lebih tenang, biasanya dilakukan home care. 

4. Community Base Agency 

Merupakan bagian dari lembaga yang dilalukan pada klien dan keluarga, 

misalnya : praktek perawat keluarga. 

 

H. Sistem Pelayanan Prima  

1. Definisi Pelayanan Prima 

Pelayanan prima (Excellent Service) diartikan dari kata “pelayanan” 

yang berarti “usaha melayani kebutuhan orang lain” atau “melayani” yang 

berarti “membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang” dan kata 

prima atau excellent yang berarti bermutu tinggi dan memuaskan. 

Menurut para ahli, pelayanan yang diberikan oleh petugas Rumah 

Sakit kepada konsumen bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki oleh 
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penerima pelayanan (Daviddow dan Uttal, 1989). Menyangkut pelayanan 

Rumah Sakit, yang dimaksudkan dengan konsumen adalah masyarakat yang 

mendapat manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh Rumah Sakit dan 

petugas yang telah ditunjuk sebagai pemberi pelayanan itu. 

Pelayanan yang tidak berwujud, dimaksudkan adalah pelayanan itu 

hanya dirasakan oleh konsumen. Norman (2000) menggambarkan 

karakteristik pelayanan sebagai berikut : 

a. Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, karena bukan berbentuk benda dan 

beda sifatnya dengan barang. 

b. Pelayanan, kenyataannya terdiri dari tindakan dan berbentuk pengaruh 

yang sifatnya tindakan sosial. 

c. Produksi dan konsumsi pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, 

karena pada umunya terjadi secara bersamaan dan ditempat yang sama. 

Karakteristik tersebut diatas mungkin dapat dijadikan dasar bagaimana 

memberikan pelayanan yang terbaik (prima) di sebuah Rumah Sakit. 

Pengertian yang lebih luas seperti yang dikemukakan Daviddow dan Uttal, 

bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang dilakukan untuk 

mempertinggi nilai kepuasan konsumen. 

Pelayanan dapat bermakna suatu bentuk aktivitas yang 

menggambarkan perhatian, bantuan, dan penghargaan kepada konsumen 

yang dapat memberikan kepuasan bagi mereka. Melalui pelayanan yang baik 

(prima) akan melahirkan kedekatan antara produsen dan konsumen, 

menimbulkan kesan menyenangkan, sebagai kenangan yang sulit dilupakan. 

Pelayanan yang baik (prima), khususnya menyangkut pelayanan 

Rumah Sakit, juga akan menimbulkan kesan/kenangan yang menyenangkan 

bagi konsumen (pasien dan keluarganya). Selain itu, pelayanan yang baik 

juga akan menumbuhkan kesan dan “citra yang baik” di hati konsumen, 

yang selanjutnya dapat menjadi faktor pendorong konsumen untuk bekerja 
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sama, berperan aktif dalam kegiatan sosial Rumah Sakit itu, bahkan dapat 

menjadi promotor Rumah Sakit tersebut. 

 

2. Tujuan Pelayanan Prima 

Tujuan dari pelayan prima adalah memberikan kepuasan kepada 

konsumen (masyarakat) sesuai dengan keinginan mereka. Untuk mencapai 

tingkat kepuasan itu, diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhan atau keinginan konsumen, Zeithami at al. (2001). 

 

3. Unsur-unsur Pelayanan Prima 

Unsur-unsur pelayanan prima, sesuai keputusan Menpan No. 81/1993, 

yaitu : 

a. Kesederhanaan 

b. Kejelasan dan kepastian 

c. Keamanan 

d. Keterbukaan 

e. Efisien 

f. Ekonomis 

g. Keadilan yang merata 

 

4. Dimensi Kualitas Pelayanan Prima 

a. Kehandalan (Reliability) 

Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 

b. Kepercayaan (Assurance) 

Pengetahuan dan keramahan serta kemampuan untuk menumbuhkan 

kepercayaan. 

c. Penampilan (Tangible) 

Fasilitas fisik, peralatan dan tampilan dari staf.  

d. Empati (Empathy) 
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Perhatian secara pribadi yang diberikan kepada penerima pelayanan. 

e. Ketanggapan (Responsiveness) 

Kemauan untuk menolong dan memberikan service yang tepat waktu.  

 

1. Prinsip Pelayanan Prima 

Bentuk bentuk pelayanan prima yang seharusnya diberikan kepada 

masyarakat yang berjumlah puluhan bahkan ratusan orang setiap hari oleh 

lembaga kesehatan, secara teknis berbeda satu sama lain. Dari sekian ribu 

pelayanan itu, hanya sedikit yang terhitung sebagai pelayanan prima, karena 

memenuhi beberapa prinsip, yaitu : 

a. Mengutamakan Pelanggan (Pasien) 

Pelanggan (pasien), sebenarnya adalah pemilik dari pelayanan yang 

diberikan di lembaga kesehatan. Tanpa pelanggan pelayanan tidak pernah 

ada, dan pelanggan memiliki kekuatan untuk menghentikan atau 

meneruskan pelayanan itu. Mengutamakan Pelanggan diartikan sebagai 

berikut : 

1) Prosedur pelayanan seharusnya disusun demi kemudahan dan 

kenyamanan pelanggan (pasien), bukan untuk memperlancar 

pekerjaan petugas lembaga kesehatan. 

2) Jika pelayanan ada pelanggan internal dan pelanggan eksternal, maka 

harus ada prosedur yang berbeda dan terpisah keduanya. Pelayanan 

bagi pelanggan eksternal harus diutamakan dari pada pelanggan 

internal. 

3) Jika pelayanan memiliki pelanggan tak langsung selain langsung, 

maka dipersiapkan jenis-jenis layanan yang sesuai untuk keduanya. 

Pelayanan bagi pelayan tak langsung perlu lebih diutamakan. 

b. Sistem yang Efektif 

Proses pelayanan perlu dilihat sebagai sebuah sistem yang nyata, 

yaitu tatanan yg memadukan hasil-hasil kerja dari berbagai unit dalam 
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organisasi lembaga kesehatan. Jika perpaduan itu cukup baik, pelanggan 

(pasien) tidak merasakan bahwa mereka telah berhadapan dengan 

beberapa unit yang berbeda. Dari segi design pengembangan, setiap 

pelayanan selayaknya memiliki prosedur yang memungkinkan perpaduan 

hasil kerja dapat mencapai batas maksimum. 

Pelayanan juga perlu dilihat sebagai sebuah sistem lunak (soft 

system), yaitu sebuah tatanan yang mempertemukan manusia yang satu 

dengan yang lain. Pertemuan itu tentu melibatkan sentuhan-sentuhan 

emosi, perasaan, harapan, keinginan, harga diri, nilai, sikap dan perilaku. 

c. Nilai Semangat Melayani Dengan Hati 

Kita akan melayani mereka dengan penuh cinta kasih dan tulus. 

Jangan melayani karena ada motif-motif tertentu. Memperoleh 

keuntungan materi, biar lebih dikenal orang atau keinginan menonjolkan 

diri. Jadi, ketika ada orang yang sedang membutuhkan sesuatu, kita 

berusaha melayani orang tersebut dengan penuh keikhlasan sebisa kita, 

bukan semau kita. 

Pelayanan yang baik diberikan untuk semua orang tanpa memandang 

tingkat ekonomi, jabatan, suku, agama atau jenis kelamin. Kita juga 

diharapkan tidak pilih-pilih terhadap pelayanan yang kita lakukan. 

d. Perbaikan Berkelanjutan 

Konsumen juga pada hakikatnya belajar mengenali kebutuhan 

dirinya dari proses pelayanan petugas lembaga kesehatan. Berdasarkan 

catatan petugas lembaga kesehatan, semakin baik mutu pelayanan yang 

diberikan, kadang-kadang akan menghasilkan konsumen yang semakin 

sulit untuk dipuaskan, karena tuntutannya yang semakin tinggi dan 

meluas. 

e. Memberdayakan Pelanggan 

Memberdayakan pelanggan berarti menawarkan jenis-jenis layanan 

yang dapat digunakan sebagai sumber daya atau perangkat tambahan oleh 
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pelanggan untuk menyelesaikan persoalan hidupnya sehari-hari. Ketiga 

jenis pelayanan diatas memiliki peran yang sama penting dalam 

menciptakan citra keprimaan dari seluruh rangkaian proses pelayanan. 

 

2. Aspek-aspek Pelayanan Prima 

Berdasarkan pandangan beberapa ahli aspek-aspek kualitas pelayanan 

prima adalah sebagai berikut :  

a. Penerimaan 

Meliputi sikap perawat yang selalu ramah, periang, selalu tersenyum, 

menyapa semua pasien. Perawat perlu memiliki minat terhadap orang 

lain, menerima pasien tanpa membedakan golongan, pangkat, latar 

belakang sosial ekonomi dan budaya, sehingga pribadi utuh. Agar dapat 

melakukan pelayanan sesuai aspek penerimaan perawat harus memiliki 

minat terhadap orang lain dan memiliki wawasan luas. 

b. Perhatian 

Meliputi sikap perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan perlu 

bersikap sabar, murah hati dalam arti bersedia memberikan bantuan dan 

pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan, 

memiliki sensitivitas dan peka terhadap setiap perubahan pasien, mau 

mengerti terhadap kecemasan dan ketakutan pasien.  

c. Komunikasi 

Meliputi sikap perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik 

dengan pasien dan keluarga pasien. Adanya komunikasi yang saling 

berinteraksi antara pasien dengan perawat, dan adanya hubungan yang 

baik dengan keluarga pasien. 

d. Kerjasama 

Meliputi sikap perawat yang harus mampu melakukan kerjasama yang 

baik dengan pasien dan keluarga pasien. 

e. Tanggung Jawab 
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Meliputi sikap perawat yang jujur, tekun dalam tugas, mampu 

mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten serta 

tepat dalam bertindak. 

Namun, dalam perkembangan penelitian selanjutnya dirasakan adanya 

dimensi mutu pelayanan yang saling tumpang tindih satu dengan yang 

lainnya yang dikaitkan dengan kepuasan pelanggan. Selanjutnya oleh 

Parasuraman et al. (1990) dimensi tersebut difokuskan menjadi 5 dimensi 

(ukuran) kualitas jasa/ pelayanan, yaitu : 

a. Tangible (Berwujud) 

Meliputi penampilan fisik dari fasilitas, peralatan, karyawan dan alat-alat 

komunikasi. 

b. Realibility (Keandalan) 

Yakni kemampuan untuk melaksanakan jasa yang telah dijanjikan secara 

konsisten dan dapat diandalkan (akurat). 

c. Responsiveness (Cepat Tanggap) 

Yaitu kemauan untuk membantu pasien dan menyediakan jasa/ pelayanan 

yang cepat dan tepat. 

 

d. Assurance (Kepastian) 

Mencakup pengetahuan dan keramah-tamahan para pasien dan 

kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan, 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari 

bahaya, risiko atau keragu-raguan. 

e. Empaty (Empati) 

Meliputi pemahaman pemberian perhatian secara individual, kemudahan 

dalam melakukan komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan 

pasien. 

 

I. Sistem Pelayanan Rujukan (Referal System)  
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1. Definisi Sistem Rujukan 

Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan 

kesehata yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik 

terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal (dari 

unit yang lebih mampu menangani) atau secara horizontal (antar unit-unit 

yang setingkat kemampuanya). 

Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang 

melaksanakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab timbal balik, 

terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan, secara vertikal dalam 

arti dari unit yang terkecil atau berkemampuan kurang kepada unit yang 

lebih mampu atau secara horisontal atau secara horizontal dalam arti antar 

unit-unit yang setingkat kemampuannya. 

Salah satu bentuk pelaksanaan dan pengembangan upaya kesehatan 

dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah rujukan upaya kesehatan. 

Untuk mendapatkan mutu pelayanan yang lebih terjamin, berhasil guna 

(efektif) dan berdaya guna (efesien), perlu adanya jenjang pembagian tugas 

diantara unit-unit pelayanan kesehatan melalui suatu tatanan sistem rujukan.  

 

2. Macam-macam Sistem Rujukan 

a. Menurut Tata Hubungannya 

1) Rujukan Internal 

Rujukan horizontal yang terjadi antar unit pelayanan di dalam institusi 

tersebut. Misalnya dari jejaring puskesmas (puskesmas pembantu) ke 

puskesmas induk. 

2) Rujukan Eksternal 

Rujukan yang terjadi antar unit-unit dalam jenjang pelayanan 

kesehatan, baik horizontal (dari puskesmas rawat jalan ke puskesmas 

rawat inap) maupun vertikal (dari puskesmas ke rumah sakit umum 

daerah). 
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b. Menurut Lingkup Pelayanannya 

1) Rujukan Medik 

Rujukan pelayanan yang terutama meliputi upaya penyembuhan 

(kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Misalnya, merujuk pasien 

puskesmas dengan penyakit kronis (jantung koroner, hipertensi, 

diabetes mellitus) ke rumah sakit umum daerah. Disamping itu juga 

mencangkup rujukan pengetahuan (konsultasi medis) dan bahan-bahan 

pemeriksaan. Rujukan medik dibagi menjadi : 

a) Transfer of patient 

Konsultasi penderita untuk keperluan diagnostik, pengobatan, 

tindakan operatif dan lain-lain. 

b) Transfer of specimen 

Pengiriman bahan untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih 

lengkap. 

c) Transfer of knowledge / personal 

 Pengiriman tenaga-tenaga ahli ke daerah untuk memberikan 

pengetahuan & keterampilan melalui ceramah, konsultasi 

penderita, diskusi kasus, dan demonstrasi operasi. 

 Pengiriman petugas pelayanan kesehatan daerah untuk 

menambah pengetahuan & keterampilan mereka ke rumah 

sakit pendidikan, juga dengan mengundang tenaga medis 

dalam kegiatan ilmiah yang diselenggarakan tingkat provinsi 

atau institusi pendidikan. 

2) Rujukan Kesehatan Masyarakat 

Rujukan ini berkaitan dengan upaya pencegahan penyakit (preventif) dan 

peningkatan kesehatan (promosi). Rujukan ini mencakup rujukan 

teknologi, sarana dan operasional. Rujukan sarana berupa antara lain 

bantuan laboratorium kesehatan, teknologi kesehatan. 
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3. Tujuan Sistem Rujukan 

a. Tujuan Umum 

1) Untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelayanan kesehatan 

secara terpadu. 

2) Untuk memberikan petunjuk kepada petugas puskesmas tentang 

pelaksanaan rujukan medis dalam rangka menurunkan IMR dan AMR. 

b. Tujuan Khusus 

1) Meningkatkan kemampuan puskesmas dan peningkatannya dalam 

rangka menangani rujukan kasus “resiko tinggi” dan gawat darurat. 

2) Menyeragamkan dan menyederhanakan prosedur rujukan di wilayah 

kerja puskesmas. 

 

4. Manfaat Sistem Rujukan 

a. Dari Sudut Pemerintah Sebagai Penentu Kebijakan (Policy Maker) 

1) Membantu penghematan dana, karena tidak perlu menyediakan 

berbagai macam peralatan kedokteran pada setiap sarana kesehatan. 

2) Memperjelas sistem pelayanan kesehatan, karena terdapat hubungan 

kerja antara berbagai sarana kesehatan yang tersedia. 

3) Memudahkan pekerjaan administrasi, terutama pada aspek 

perencanaan. 

b. Dari Sudut Masyarakat Sebagai Pengguna Jasa Pelayanan (Health 

Consumer) 

1) Meringankan biaya pengobatan, karena dapat dihindari pemeriksaan 

yang sama secara berulang-ulang. 

2) Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, karena 

telah diketahui dengan jelas fungsi dan wewenang setiap sarana 

pelayanan kesehatan. 

c. Dari Sudut Kalangan Kesehatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan 

Keseahatan (Health Provider) 
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1) Memperjelas jenjang karier tenaga kesehatan dengan berbagai akibat 

positif lainnya seperti semangat kerja, ketekunan, dan dedikasi. 

2) Membantu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, yaitu: kerja 

sama yang terjalin. 

3) Memudahkan atau meringankan beban tugas, karena setiap sarana 

kesehatan mempunyai tugas dan kewajiban tertentu. 

 

5. Tata Laksana Sistem Rujukan 

a. Internal antar petugas di satu instansi 

b. Antara puskesmas pembantu dan puskesmas 

c. Antara masyarakat dan puskesmas 

d. Antara satu puskesmas dan puskesmas lainnya 

e. Antara puskesmas dan RS, laboratorium/fasilitas pelayanan kesehatan 

lainnya 

f. Internal antar bagian/unit pelayanan di dalam satu RS 

g. Antara RS, laboratorium/fasilitas pelayanan lain dari RS 

 

 

6. Prosedur Pelaksanaan Sistem Rujukan 

Dalam membina sistem rujukan ini perlu ditentukan beberapa hal, yaitu : 

a. Regionalisasi 

Regionalisasi adalah pembagian wilayah pelaksanaan sistem rujukan. 

Pembagian wilayah ini didasarkan atas pembagian wilayah secara 

administratif, tetapi dimana perlu didasarkan atas lokasi atau mudahnya 

ssstem rujukan itu dicapai. Hal ini untuk menjaga agar pusat sistem 

rujukan mendapat arus penderita secara merata. Tiap tingkat unit 

kesehatan diharapkan melakukan penyaringan terhadap penderita yang 

akan disalurkan dalam sistem rujukan. Penderita yang dapat melayani 
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oleh unit kesehatan tersebut, tidak perlu dikirim ke unit lain yang lebih 

mampu. 

b. Kemampuan Unit Kesehatan dan Petugas 

Kemampuan unit kesehatan tergantung pada macam petugas dan 

peralatannya. Walaupun demikian diharapkan mereka dapat melakukan 

keterampilan tertentu. Dalam kaitan ini perlu ditetapkan penggolongan 

penyakit, menjadi 3 golongan diantarannya : 

1) Penyakit yang bersifat darurat, yaitu penyakit yang harus segera di 

tanggulangi, karena bila terlambat dapat menyebabkan kematian. 

2) Penyakit yang bersifat menahun, yang penyembuhan dan 

pemulihannya memerlukan waktu yang lama dan dapat menimbulkan 

beban pembiayaan yang tidak dapat dipikul oleh penderita dan 

keluarganya. 

3) Penyakit yang bersifat akut tetapi tidak gawat, rehabilitas sosial, bagi 

penderita yang telah sembuh dari penyakit menahun seperti kusta dan 

jiwa yang tidak dapat dikembalikan kepada masyarakat, serta 

perawatan kesehatan bagi orang jompo, terutama menjadi tanggung 

jawab pemerintah. 

 

Sedangkan, langkah-langkah pelaksanaan dalam sistem rujukan, yaitu : 

a. Menentukan Kegawatdaruratan Penderita 

1) Pada tingkat kader, ditemukan penderita yang tidak dapat ditangani 

sendiri oleh keluarga atau kader, maka segera dirujuk ke fasilitas 

pelayanan kesehatan yang terdekat, oleh karena itu mereka belum 

tentu dapat menerapkan ke tingkat kegawatdaruratan. 

2) Pada tingkat puskesmas pembantu dan puskesmas. Tenaga kesehatan 

yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut harus dapat 

menentukan tingkat kegawatdaruratan kasus yang ditemui, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus menentukan 
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kasus mana yang boleh ditangani sendiri dan kasus mana yang harus 

dirujuk. 

b. Menentukan Tempat Rujukan 

Prinsip dalam menentukan tempat rujukan adalah fasilitas pelayanan yang 

mempunyai kewenangan dan terdekat termasuk fasilitas pelayanan swasta 

dengan tidak mengabaikan kesediaan dan kemampuan penderita. 

c. Memberikan Informasi Kepada Penderita dan Keluarga 

Kaji ulang rencana rujukan bersama penderita dan keluarga. Jika perlu 

dirujuk, siapkan dan sertakan dokumentasi tertulis semua asuhan, 

perawatan dan hasil penilaian (termasuk partograf) yang telah dilakukan 

untuk dibawa ke fasilitas rujukan. Jika penderita tidak siap dengan 

rujukan, lakukan konseling terhadap penderita dan keluarganya tentang 

rencana tersebut. 

d. Mengirimkan Informasi Pada Tempat Rujukan yang Dituju 

1) Memberitahukan bahwa akan ada penderita yang dirujuk. 

2) Meminta petunjuk apa yang perlu dilakukan dalam rangka persiapan 

dan selama dalam perjalanan ke tempat rujukan. 

3) Meminta petunjuk dan cara penangan untuk menolong penderita bila 

penderita tidak mungkin dikirim. 

e. Persiapan Penderita 

f. Pengiriman Penderita 

g. Tindak Lanjut Penderita 

1) Untuk penderita yang telah dikembalikan (rawat jalan pasca 

penanganan). 

2) Penderita yang memerlukan tindakan lanjut tapi tidak melapor harus 

ada tenaga kesehatan yang melakukan kunjungan rumah. 

 

7. Skema Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Indonesia 
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J. Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan akan lebih berkembang atau sebaliknya akan terhambat 

karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya peningkatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi baru, pergeseran nilai masyarakat, aspek legal dan 

etik, ekonomi dan politik. 

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Baru 

Mengingat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka 

akan diikuti oleh perkembangan pelayanan kesehatan atau juga sebagai 

dampaknya pelayanan kesehatan jelas lebih mengikuti perkembangan dan 

RUMAH SAKIT TIPE A 

RUMAH SAKIT TIPE B 

RUMAH SAKIT TIPE C & D 

PUSKESMAS / BALKESMAS 

PUSKESMAS PEMBANTU 

Provinsi 

Kabupaten 

Kecamatan 

Kelurahan 

POSYANDU 

MASYARAKAT 

DOKTER & BIDAN 

PRAKTEK SWASTA 
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teknologi, seperti dalam pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah 

penyakit-penyakit yang sulit penyembuhannya, maka digunakanlah alat 

seperti laser, terapi peruahan gen dan lain-lain. Maka pelayanan kesehatan 

ini membutuhkan biaya yang cukup besar dan butuh tenaga yang 

professional di bidang tertentu. 

2. Pergeseran Nilai Masyarakat 

Masyarakat yang sudah maju dengan pengetahuan tinggi, maka akan 

memiliki kesadaran yang lebih dalam penggunaan atau pemanfaatan 

pelayanan kesehatan, demikian juga sebaliknya pada masyarakat yang 

memiliki pengetahuan kurang akan memiliki kesadaran yang rendah 

terhadap pelayanan kesehatan, sehingga kondisi demikian akan sangat 

mempengaruhi system pelayanan kesehatan. 

3. Aspek Legal dan Etik 

Dengan tingginya kesadaarn masyarakat tehadap penggunaan atau 

pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan, maka akan semakin tinggi pula 

tuntunan hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan, sehingga pelaku 

memberi pelayanan kesehatan harus dituntut untuk memberikan pelayanan 

kesehatan secra profesional dengan memperhatikan norma dan etik yang ada 

dalam masyarakat 

 

4. Ekonomi 

Semakin tinggi ekonomi seseorang pelayanan kesehatan lebih mudah 

diperoleh dan di jangkau dan begitu sebaliknya dengan orang yang tergolong 

ekonomi rendah. Keadaan ekonomi ini akan mempengaruhi dalam sistem 

pelayanan kesehatan. 

5. Politik 

Kebijakan pemerintah melalui sistem politik yang ada akan sangat 

berpengaruh sekali dalam sistem pemberian pelayan kesehatan. Kebijakan-

kebijakan yang ada dapat memberikan pola dalam sistem pelayanan. Strategi 
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yang ada dalam visi Indonesia sehat diantanya pemahaman tentang 

paradigma sehat, srategi professionalisme dalam segala tugas, adanya JPKM, 

dan desentralisai. Dalam menggunakan strategi yang ada, pemerintah telah 

menyusun misi yang akan di jalankan sebagaimana dalam sistem pelayanan 

kesehatan, diantaranya : 

a. Penggerak pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan. 

b. Memelihara serta meningkatkan melindungi kesehatan individu, keluarga, 

masyarat dan lingkungan. 

c. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata  dan 

terjangkau. 

d. Meningkatkan kemandirian masyatakat hidup sehat. 

 

K. Masalah Sistem Pelayanan Kesehatan 

Faktor yang paling berpengaruh terhadap masalah pelayanan kesehatan 

adalah perkembangan ilmu dan tehnologi. Semakin tinggi ilmu pengetahuan dan 

tehnologi, semakin tinggi pelayanan kesehatan yang diberikan. Hasil yang diraih 

juga semakin baik dimanan angka kesakitan, cacat dan kematian menurun serta 

meningkatkan umur harapan hidup rata.  

 

Perubahaan ini juga mendatangkan masalah sebagai berikut : 

1. Terkotak-kotaknya Pelayanan Kesehatan/ Fragmented Health Services 

Berhubungan dengan munculnya spesialis dan sub spesialis yang berdampak 

negatif dengan timbulnya keselitan masyarakat memperoleh pelayanan 

kesehatan yang akan menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bila hal ini berkelanjutan.  

2. Berubahnya Sifat Pelayanan Kesehatan 

Muncul sebagai akibat lebih lanjut dari pelayanan kesehatan yang terkotak-

kotak, terutama ditemukan pada hubungan dokter dan pasien. Munculnya 

sub spesialis dan spesialis menyebabkan perhatian penyelenggara pelayanan 
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kesehatan tidak menyeluruh, perhatian tertuju pada keluhan dan organ tubuh 

yang sakit saja. Perubahan bertambah nyata dengan adanya peralatan yang 

canggih yang mendukung proses pelayanan yang diberikan. Hal tersebut 

menimbulkan berbagai dampak negatif, yaitu sebagai berikut : 

a. Regangnya hubungan dokter dengan pasien yang timubul karena 

peralatan yang digunakan tersebut. 

b. Mahalnya biaya kesehatan. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sistem pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang 

tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), 

preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) 

kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat. 

Pelayanan yang baik (prima), khususnya menyangkut pelayanan lembaga 

kesehatan, juga akan menimbulkan kesan/kenangan yang menyenangkan bagi 

konsumen (pasien dan keluarganya) yang selanjutnya dapat menjadi faktor 

pendorong untuk bekerja sama, berperan aktif dalam kegiatan sosial lembaga 

kesehatan itu, bahkan dapat menjadi promotor lembaga kesehatan tersebut. 

Sedangkan syarat-syarat pokok system pelayanan kkesehatan yang prima 

yaitu tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai/ 

accessible, mudah dijangkau/ affortable da bermutu/ quality. 

Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang 

melaksanakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab timbal balik, terhadap 

suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan, secara vertikal dalam arti dari unit 

yang terkecil atau berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau 

secara horisontal atau secara horizontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat 

kemampuannya. 
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B. Saran  

Dalam sistem pelayanan kesehatan perlu terus di tingkatkannya mutu serta 

kualitas dari pelayanan kesehatan agar sistem pelayanan ini dapat berjalan 

dengan efektif, itu semua dapat dilakukan dengan melihat nilai-nilai yang ada di 

masyarakat, dan diharapkan perawat dapat memberikan pelayanan dengan 

kualitas yang bagus dan baik. 

Untuk itu, kita sebagai mahasiswa keperawatan hendaknya mempersiapkan 

secara matang baik dari segi kemampuan, sikap maupun pengetahuan yang 

optimal guna menjadi generasi tenaga keperawatan penerus yang dapat 

diandalkan yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Ali H.Z. 2002. Dasar-Dasar Keperawatan Profesional. Jakarta : Widya Medika 

Alimul, Aziz H. 2003. Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah. Jakarta : 

Salemba Medika 

Asmadi. 2008. Konsep Dasar Keperawatan. Jakarta : EGC 

Aziz Alimul H. 2008. Pengantar Konsep Dasar Keperawatan. Jakarta: Penerbit 

Salemba Medika 

Potter & Perry. 2005. Keperawatan Fundamental Vol. 1 Edisi terjemahan. Jakarta : 

EGC 

Dubois & Miley. 2005. Pelayanan Kesehatan Edisi terjemahan. Jakarta : EGC 

 


