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Wewenang Perawat • Menurut UU Keperawatan (UU no 38
Tahun 2014)

• Dijelaskan dalam UU Keperawatan no 38 tahun 2014 bahwa
wewenang perawat meliputi : • melakukan pengkajian
Keperawatan secara holistik; menetapkan diagnosis
Keperawatan; merencanakan tindakan Keperawatan;
melaksanakan tindakan Keperawatan mengevaluasi hasil
tindakan Keperawatan; melakukan rujukan; memberikan
tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan
kompetensi; memberikan konsultasi Keperawatan dan
berkolaborasi dengan dokter; melakukan penyuluhan
kesehatan dan konseling; dan melakukan
penatalaksanaan pemberian obat kepada Klien sesuai
dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat
bebas terbatas



• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana adalah:

• bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 
bertanggung jawab melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dengan tujuan untuk memberikan pelindungan 

terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk 
pelindungan atas bencana, dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan umum yang 
berlandaskan Pancasila, sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;



• Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak psikologis.

• Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

• Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan 
oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang 
antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, 
epidemi, dan wabah penyakit.

• Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok
atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.



• Dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam kondisi 
wabah Covid-19 saat ini, perawat mempunyai beberapa 
peran,

• yaitu sebagai caregiver yang merupakan peran utama
dimana perawat akan terlibat aktif selama 24 jam dalam
memberikan asuhan keperawatan ditatanan layanan klinis
seperti di rumah sakit. Selain itu, perawat juga mempunyai
peran sebagai edukator, dimana berperan sebagai tim
pendidik yang memberikan edukasi kepada pasien,
keluarga dan masyarakat. Perawat berperan dalam
memperkuat pemahaman masyarakat terkait,
pencegahan dan penularan, serta bagaimana
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda
dan gejala covid 19



• perawat juga berperan dalam advokat dimana perawat

akan membantu mengurangi stigma bagi pasien dan

keluarga yang terindikasi covid positif.

• Secara umum, perawat mempunyai peran yang sangat

penting baik dari segi promotif, preventif, dan pelayanan

asuhan keperawatan dalam kondisi wabah covid-19.



PERAWAT
• Perawat sebagai profesi, dituntut

untuk dapat memberikan
pelayanan yang  responsibel dan 
akuntabel.
Masyarakat Indonesia saat ini

lebih kritis dan lebih
mengharapkan kenyamanan dan 
kepuasaan di dalam menerima
layanan keperawatan yang 
diberikan oleh profesi perawat 

PASIEN COVID-19



PERAWAT 

• Perawat sebagai salah satu tenaga
kesehatan yang merupakan garda
terdepan memiliki risiko yang tinggi
terkena paparan Virus Covid ini dan
beberapa perawat telah menjadi
korban akibat virus ini baik akibat
terinfeksi langsung maupun akibat
dari kelelahan dalam merawat
pasien dengan Covid-19



UPAYA DPW PPNI JAWA BARAT
DALAM MELINDUNGI ANGGOTA 

Membentuk Tim Satgas Covid-19  
DPW PPNI JABAR



PERAN SATGAS COVID-19 DPW PPNI JABAR  
DALAM MENDUKUNG PERAWAT PEMBERI ASKEP 

LANGSUNG PS COVID-19 

• Melakukan identifikasi kebutuhan  
perawat  dalam  memberikan  
pelayanan  langsung  pada 
pasien pasien  Covid-19  

• Membuat  perencanaan bentuk 
dukungan 

• Melakukan koordinasi dengan 
stake holder terkait bantuan dan 
relawan Covid-19



PERAN SATGAS COVID-19 DPW PPNI JABAR  DALAM 
MENDUKUNG PERAWAT 

PEMBERI ASKEP LANGSUNG PS COVID-19

• Melakukan identifikasi
perawat yang terkena
virus Covid-19 kemudian
berkoordinasi dg DPW 
PPNI untuk pemberian
penghargaan nya

• Membuat link 
pengisian
pemantauan
perawat
Covid19: 
https://bit.ly/2w
G3m5I







• 2. Tanggungjawab terhadap tugas
• Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan

keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional
dalam menerapkan pengetahuan serta ketrampilan
keperawatan sesuai dengan kebutuhan individu, keluarga
dan masyarakat.

• Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui
sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya
kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

• Perawat tidak akan menggunakan pengetahuan dan 
keterampilan keperawatan untuk tujuan yang 
bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan.



• Perawat dalam menunaikan tugas dan
kewajibannya senantiasa berusaha dengan penuh
kesadaran agar tidak terpengaruh oleh
pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit,
umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang
dianut serta kedudukan sosial.

• Perawat senantiasa mengutamakan perlindungan
dan keselamatan klien dalam melaksanakan tugas
keperawatan serta matang dalam
mempertimbangkan kemampuan jika menerima
atau mengalihtugaskan tanggungjawab yang ada
hubungannya dengan keperawatan.



• Tanggungjawab terhadap pemerintah, 
bangsa dan negara

• Perawat senantiasa melaksanakan ketentuan-
ketentuan sebagai kebijaksanaan yang diharuskan
oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan
keperawatan.

• Perawat senantiasa berperan secara aktif dalam
menyumbangkan pikiran kepada pemerintah
dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan
keperawatan kepada masyarakat.



KEWAJIBAN DAN HAK

HAK

a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang
melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan
Standar Profesi, standar pelayanan, dan standar
prosedur operasional, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan
jujur dari Klien dan/atau keluarganya;

c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi
dan kewenangan;

d. menerima imbalan jasa atas Pelayanan
Keperawatan yang telah diberikan;

e. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang
bertentangan dengan kode etik, standar
pelayanan, Standar Profesi, standar prosedur
operasional, atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan
standar;

g. memperoleh pelindungan atas keselamatan
dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai
dengan harkat dan martabat manusia, moral,
kesusilaan, serta nilai-nilai agama;

h. mendapatkan kesempatan untuk
mengembangkan profesinya; dan

i. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan

KEWAJIBAN

a. menjaga kerahasiaan kesehatan Klien;
b. memperoleh persetujuan dari Klien atau keluarganya

atas tindakan yang akan diberikan;
c. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan

Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan
Keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan bagi Perawat yang menjalankan praktik
mandiri;

d. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan
kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, Standar
Profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada
Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat
sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;

f. mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai
dengan standar;

g. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar,
jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan
Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya
sesuai dengan batas kewenangannya;

h. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari
tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan
kompetensi Perawat; dan

i. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan
oleh Pemerintah.





• Profesi keperawatan profesi luhur : Motivasi
utama adalah pengabdian kepada masyarakat
bukan mencari keuntungan.

• Pekerjaan yg ditujukan untuk kepentingan masy.

• Tututan menjunjung tinggi etika profesi.

• Motivasi altruistikmendahulukan kepentingan
orang lain dp diri sendiri.



• 8 (delapan) poin sumpah seseorang yang berprofesi sebagai
perawat yang wajib diketahui, yakni sebagai berikut.

Saya bersumpah bahwa:

•
1. Saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan 
kemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan tanpa 
membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, 
jenis kelamin, golongan, aliran politik dan kedudukan sosial.

•
2. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur
kehidupannya.

3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat
profesi keperawatan dengan terus menerus mengembangkan ilmu
keperawatan.
.



• 4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya
ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai
perawat kecuali jika diminta keterangan untuk proses 
hukum.

5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar
sesama perawat.
6. Saya akan membina kerja sama sebaik-baiknya 
dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam 
pemberian pelayanan kesehatan.

7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang 
selayaknya kepada guru dan pembimbing saya.
8. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan 
dengan penuh keinsyafan



Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang
Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat
menjalankan praktik. 



BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN
Pasal 57 Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:
• a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan

tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan
Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;

• b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari
Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;

• c. menerima imbalan jasa;
• d. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan

kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;



• memperoleh pelindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan,
serta nilai-nilai agama;

• e. mendapatkan kesempatan untuk
mengembangkan profesinya;

• f. menolak keinginan Penerima Pelayanan
Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan
dengan Standar Profesi, kode etik, standar
pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

• g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.



TERIMAKASIH 


