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Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti pelatihan Peserta diharapkan mampu
menjelaskan:

1. Tantangan Etik keperawatan

2. Sistematikan Etika, pengertian nilai, moral, etika

3. Masalah dan azas etika

4. Definisi keperawatan

5. Delema etik dan pengambilan keputusan

6. Ciri-ciri profesionalisme keperawatan

7. Definisi praktik keperawatan profesional

8. Falsafah praktik keperawatan profesional

9. Fokus praktik keperawatan profesional
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KASUS
Dinegara RI ini, terdapat beberapa masalah pada profesi kes /

keperawatan :

1. Tingginya jumlah RS, BOR kurang

2. RS , kebutuhan dan trend bisnis kes baru

3. Nakes tidak siap nakes profesional

4. Per UU nakes yg belum baku

5. Profesi nakes sbg "pembantu / pelayan " pd
masyarakat tertentu

6. Upah nakes sangat rendah
7. Regulasi dan Banyak politisi yg memanfaatmassa

pemilih nakes pd pemilu 2018
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MARI KITA RENUNGKAN

a. Dia dokter yg PANDAI tapi GALAK…

b. Dia perawat yg TRAMPIL tapi JUDES…

c. Dia Arsitek yg TERAMPIL tapi CULAS…

d. Dia pejabat yg HEBAT tapi KORUPTOR…

e. Dia akuntan yg PANDAI tapi TIDAKTELITI…..

f. Dia dosen yg CERDAS tapi TIDAK BISA
MENYENANGKAN……

g. Dia ibu yg BAIK HATI tapi BODOH…… ….
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Keluhan pengguna lulusan…….

a. Muntaber (mundur tanpa berita)

b. Tidak dapat bekerjasama dalam tim

c. Tidak memiliki empati

d. Kurang mampu berkomunikasi

e. Kurang inisiatif dalam pekerjaan, kurang
berinisiatif bertanya

f. Kurang berani bermimpi (membuat
Dreams), fokus kendala bukan dreams.
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Pa

Tipe-tipe karyawan

1. Tipe Kupu-Kupu (Kuliah Pulang - Kuliah
Pulang)

2. Tipe Capung (Cari Pinjaman Utang)

3. Tipe Kumbang (Kemanapun Bimbang)

4. Tipe Kelabang (Keliaran Bangga)

5. Tipe Lalat (Selalu Telat)

6. Tipe Nyamuk (Nyari Muka)

7. Tipe Laba-Laba (Lempar Batu Lapis Baja)
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PICASS
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Karakteristk Perawat Ideal:
Perspektif Mahasiswa Keperawatan

1. Dimensi Kognitif (pengetahuan) memiliki : 

pengalaman banyak, cita-cita tinggi, pengetahuan luas

2. Dimensi psikologis :
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1 Ramah
4 Disiplin
7 Jujur
10 Penolong

2 Sabar
5 rendah hati
8 lemah lembut
11. Berani

13 Kasih sayang 14 Empati
17 Optimis

3 Baik
6 Bertgg. jawab

9 Ikhlas
12 Rela berkorban

15 Bijaksana
18 Tenang

20 Tidak mudah mengeluh 21 Pekerjakeras
16 Respek

19 Percaya diri
22 Optimis



4. Dimensi Keterampilan

2 Terampil (sigap/cepat)

4 Hidup berbakti
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1. Etika yg bagus/sopan

3 Yankes terbaik bg pasien  
Bermayarakat

5 Tidak pandang status (diskriminasi)

6 Teliti

8 menghiburpasien

7 Rajin

9 Komunikatif

10 Mengutamakan keb. Pasien 11 Murah senyum



Soft Skill yg dibutuhkan di dunia kerja
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1 Kemampuan Komunikasi 4.69

2 Kejujuran/Integritas 4.59

3 Kemampuan Bekerja Sama 4.54

4 Kemampuan Interpersonal 4.5

5 Beretika 4.46

6 Motivasi/Inisiatif 4.42

7 Kemampuan Beradaptasi 4.41

8 Daya Analitik 4.36

9 Kemampuan Komputer 4.21

10 Kemampuan Berorganisasi 4.05

11 Berorientasi pada Detail 4

12 Kepemimpinan 3.97

13 Kepercayaan Diri 3.95

14 Ramah 3.85

15 Sopan 3.82

16 Bijaksana 3.75

17 Indeks Prestasi (>=3.0) 3.68

18 Kreatif 3.59

19 Humoris 3.25

20 Kemampuan Berwirausaha 3.23

Kualitas  

Lulusan  

Perguruan  

Tinggi yg  

Diharapkan  

Dunia Kerja  

(Skala 1 – 5)

Diterbitkan oleh National  

Association of Colleges  

and Employers, USA,  

2002 (disurvei dari 457  

pimpinan)

Kesimpulan :

Soft skills (kemampuan  

interaksi sosial)  

dibutuhkan untuk sukses!



7 Area Soft Skills : Winning Characteristics*

* Menurut Patrick  
O’Brien dalam bukunya  
“Making College Count”

Silakan klik

di tulisan
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TANTANGAN ETIK DALAM KEPERWATAN

1. Dasar-dasar moral makin memudar

2. Dasar, sendi agama makin menipis

3. Perkembangan IPTEK yg meningkat

4. Globalisasi yg menyebabkan persainganbebas

5. Kemampuan, perkembangan masy. sbg pengguna jasa

6. Perubahan dalam masyarakat perawat
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ETIK

1. Kurangnya
pendidikan  

formal

2. Kurangnya  
institusi  
menyelesaikan  
dilema

3. Kurang adanya  
penggerak yg  
memberi  
suport/
role model

4. Kurangnya  
kekuatan  
menegakkan  
nilai – nilai
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5. Kurangnya
kemampuan
mengambil
keputusan



Hubungan Etika, Moral, Hukum

Etika

MoralHukum
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Etika
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 Yunani “Ethos(tunggal)” Kebiasaan, tingkah laku
manusia, ahlak, watak, perasaan, caraberfikir

 Ta etha (jamak) adab kebiasaan

 Inggris “Ethics” Ukuran tingkah laku yg baik,  
tindakan yg tepat yg harus dilaksanakan manusia  
sesuai moral umumnya

 Etika adalah ilmu yg mempelajari ttg apa yg biasa  
dilakukan, ilmu ttg adab kebiasaan

 Ilmu ttg kesusilaan yg menentukan bagaimana  
manusia hidup di dalam masy. menyangkut aturan,  
prinsip yg menentukan tingkah laku yg benar yaitu :  
Baik dan buruk, , kewajiban, tgg. jawab



Pandangan ttg Etika

Ahli  
Filosofi

• Suatu studi formal ttg moral

Ahli  
Sosiologi

• Studi adat istiadat, kebiasaan, budaya  
dalam berperilaku

Dokter/
Perawat
(nakes)

• Memenuhi harapan profesi dan masyarakat sertadapat
melakukan kegiatan spesifik thdpasiennya

• Pedoman digunakan dalam pemecahan masalah/  
pengambilan keputusan etis area praktis , pendidikan,  
administrasi, penelitian
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Moral
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 Mos (tunggal), Mores (jamak) artinyaadab,
kebiasaan, Etika = moral

 K. Bertens (2002) : Etika adalah norma moral yg
menjadi pegangan seseorang / kelompok dalam
mengatur tingkah laku

 Kumpulan azas / nilai moral (kofdeetik)

 Ilmun ttg apa yg baik danyg buruk

 Moral adalah nilai dan norma yg menjadi  
pegangan seseorang dalam mengatur tingkah  
laku



Nilai
1. Purwodarminto : Sbg suatu sifat, hal yg  

penting, berguna bagi kemanusiaan (nilai  
agama)

2. Hans Jonas : Sesuatu yangditunjukkan  
jawaban “Ya” dan selalu mempunyai  
konotasi positif

3. Kosier : Sesuatu kebebasan pilihan dan  
kepercayaan atau prilaku yg sangatberharga  
bagi seseorang, obyek, ide ataukegiatan

Pag1e818simposium IPDI Malang 22-23 Sep 2017



Ciri Nilai Moral
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1. Berakaitan dg tanggung jawab kita
2. Berkaitan dg hati nurani
3. Mewajibkan
4. Bersifat formal



Nilai-nilai Keperawatan

• th 1985, “The American Association Colleges of  
Nursing” mengidentifikasikan nilai-nilai  
keperawatan, yaitu:

1. Aesthetics (keindahan) :

2. Altruism (mengutamakan orang lain) :

3. Equality (kesetaraan) :

4. Freedom (Kebebasan)

5. Human dignity (Martabat manusia) :

6. Justice (Keadilan)

7. Truth (Kebenaran) :
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Moral
Berasal dari bahasa latin “ Mores” adat dan kebiasaan  

Mirip dg etika selalu dikaitkan standar personal
individu dalam penerapan tingkah laku karakter dan
sikap (Kozier)

Selalu merujuk pada standar moral terutamayg
berkaitan dg klompok, seperti dokter, perawat

Perilaku yg diharapkan oleh masyarakat yg merupakan  
standar prilaku dan nilai yg harus diperhatikan bila  
seseorang menjadi anggota masyarakat dimana ia  
tinggal
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Jenjang perkembangan ajaran moral

1. Ajaran moral adalah ajaran ttg bagaimana manusia  
harus hidup, dan berbuat agar menjadi manusia yg  
baik

2. Moral adalah sisten nilai dan konsensus sosialttg  
motivasi, prilaku dan perbuatan manusia yg  
dianggap bak dan buruk

3. Falsafah moral merupakan penalaran moral yg  
menjelaskan mengapa perbuatan ttt dinilai baikdan  
perbuatan lain dinilai buruk,

Falsafah moral menghasilkan teori-teori Etika
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ETIKET
Merupakan adat sesuatu yg sudah dikenal,  

diketahui, diulang serta menjadi kebiasaan  
di suatu masyarakat berupa kata-kata atau  
perbuatan yg nyata
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Etika Keperawatan
a. Suatu ungkapan ttg bagaimana perawat harus

bertingkah laku

b. Merujuk standar etik menentukan, menuntun  
perawat dalam praktik sehari-hari (Fery,1994) :  
Jujur ,Menghargai pasien, orang lain, Beradvokasi  
atas nama pasien

c. Mengidentifikasi, mengorganisasikan, memeriksa ,  
membenarkan tidakan kemanusiaan dg  
menerapkan prinsip2 tt.

d. Menegaskan kewajiban yg secara sukarela diemban  
perawat , mencari informasi ttg dampak , keputusan  
perawat
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Masalah Etik SecaraUmuM

Perawat – Klien

 Deception  
(membohongi  
klien)

 Masalah  
kepercayaan klien

Perawat – Dokter

 Konflik masalah peran
dan fungsi perawat

 Tidak setujudg
pengobatan

Perawat – Institusi

 Terbatasnya tenaga  
perawat

 Fungsi komite Etik
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ASAS ETIK YG BERSIFAT UNIVERSAL :

1. Asas Keadilan (Justice)

a. Tidak ada diskriminasi

b. Pasien diperlakukan sama sesuai sakitnya

c. Misalnya :









Setiap Orang sama  

Berdasarkan jasa  

Keberadaan peralatan  

Sesuai kebutuhan

2. Asas Menghormati Otonomi (Autonomy)
Semua orang punya hak dan kebebasan untuk :

a. Menyatakan dan memutuskan apa yg akan dilakukan  

terhadapnya.

a. Mendapatkan informasi yg cukup

b. Tidak dipaksa
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Untuk itu perlu adanya “Informed Consent”

Autonomy boleh diabaikan pada :

a. Pasien destruktif

b. Tindakan untuk penyelamatan diri

c. Pasien masih anak-anak

d. Emosi pasien tidak labil

3. Asas Manfaat (Beneficienci)

Semua tindakan Nakes yg dilakukan harus bermanfaat untuk :

 Mengurangi penderitaan

 Memperpanjang hidupnya

 Mengurangi resiko yg mungkin timbul semaksimal mungkin.
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4. Asas Kejujuran (Veracity)

 Mengatakan :

a. Hal yg sebenarnya secara jujur

b. Apa yg terjadi

c. Apa yg akan dilakukan

d. Akibat/resiko yg dapat terjadi

 Jujur :

a. Kepada diri sendiri

b. Kepada sejawatnya
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5.Asas Tidak Merugikan (NONMALEFICENCE )

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman “Primum Non No

Cere” yaitu tidak melakukan tindakan yg tidak perlu,  

mengupayakan supaya resiko fisik, psikologis maupun sosial akibat  

tindakan tsb seminimal mungkin

6. Asas Kerahasiaan ( Confidentiality)

Nakes harus menghormati kerahasiaan klien, meskipun klien telah  

meninggal.

7.KEJUJURAN ( VERACITY ) KEJUJURAN (VERACITY ) MEMBERIKAN  

INFORMASI Scr JUJUR, JELAS APA YG AKAN DILAKUKAN, AKIBAT YG  

DAPAT TERJADI.

8. KETAATAN ( FIDELITY)

PERAWAT HARUS MEMENGANG JANJI /KOMITMEN, YG HARUS  

MENJAMIN PASIEN MERASA NYAMAN, AMAN
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PERAWAT & PASIEN

1. Pemberian Yankep

2. Menghargai harkat & Martabat manusia

3. Memelihara suasana lingkungan yg menghormati

nilai-nilai budaya

4. Tg. jawab utama mereka yg membutuhkan askep

5. Menjaga rahasia

KODE ETIK  
KEPERAWATAN INDONESIA
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1.Meningkatkan kompetensi

2.Memelihara mutu pelayanan

keperawatan

3.Pembuatan keputusan berdasarkan

informasi yg adekuat

4.Menjunjung tinggi nama baik profesi  

keperawatan

Page 28simposium IPDI Malang 22-23 Sep 2017 31



Perawat & Masyarakat

Memprakarsai & mendukung  

kegiatan dalam memenuhi  

kebutuhan kes masy
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Perawat & Teman Sejawat

1.Memelihara hubungan baik  

2.Melindungi klien, nakes yg memberikan

yankes secara tidak kompeten, tidak etis  

dan ilegal
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PERAWAT & PROFESI

Menentukan  

standar pendidikan  

& pelayanan

Berperan aktif dalam  

pengembangan  

profesi keperawatan

Mewujudkan asuhan  

keperawatan yg  

bermutu tinggi
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ETHICAL DECISION MAKING ( EDM )
PERAWAT

PASIEN KELUARGA TENAGA KES. LAINNYA

PERBEDAAN PROSES KEPERAWATAN DAN EDMM

PROSES KEPERAWATAN

1. assess

2. analyse

3. plan

4. implement

5. evaluate

ETHICAL DECISION MAKING MODEL

1. Klarifikasi ethical dilema

2. Mengumpulkan data tambahan

3. Identifikasi pilihan

4. Membuat suatu keputusan

5. Act ( tindakan )

6. Evaluate
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STRATEGIES TO COPE ETHICAL DILEMMAS

THEORIES VALUES SITUATIONAL

DATA
+ +

Janice, B. Lindberg (1990: 311)

FORMULA

Utilitarism

Deontological
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P

Dasar pengambilan keputusan etik

Klarifikasi

Delima etik

UU KES

36/2009 dan  

KEPMENKES  

148/2010

KODE ETIK  

PROFESI

TEORI – PRINSIP

ETIK

NILAI-NILAI

(Agama, budaya,  

Dll)

Institusi

Masalah

Etik Pulta
Identifikasi

Pilihan

KeputusanPelaksanaan

LANGKAH  

KEPUTUSAN ETIK

Evaluasi

SOLUSI
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Faktor yg mempengaruhi pengambilan keputusan

1. Fisik : rasa sakait, tidak nyaman, kenikmatan

2. Emosional : Perasaan dan sikap

3. Rasional : Pengetahuan dan konsekwensi

3.Praktik : Keterampilan dan kemampuan  
melaksanakan

4.Interpersonal : Jaringan sosial dan hubungan  
individu

5. Struktural :lingkup sosial, ekonomi, politik
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Dasar Pengambilan Keputusan
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1. Ketidak Sanggupan : Membiarkan kejadian,
tanpa berbuat apa-apa,

2. Intuitif : Segera, teasa paling tepat dan langsung
diputuskan

3. Keterpaksaaan : situasi krisis, relatif

4. Ditangguhkan : Dialihkan pada orang lain



DALAM ETIKA KEPERAWATAN

Bertanggung Jawab

* DIRI SENDIRI

* TEMAN SEJAWAT

* INSTITUSI TEMPAT BEKERJA

* ORGANISASI PROFESI

* KEPADA TUHAN-NYA
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Nilai-nilai Keperawatan
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1. Aesthetics (keindahan) : Kualitas obyek suatu  
peristiwa, kejadian, seseorang memberikan  
kepuasan termasuk penghargaan, kreatifitas,  
imajinasi, sensitifitas, kepedulian.

2. Altruism (mengutamakan orang lain) : Kesediaan  
memperhatikan kesejahteraan orang
lain keperawatan/kebidanan, komitmen, arahan,
kedermawanan, kemurahan hati, ketekunan.

3. Equality (kesetaraan) : Memiliki hak, status yg  
sama termasuk penerimaan dg sikap asertif,  
kejujuran, harga diri dan toleransi



Lanjutan
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4. Freedom (Kebebasan) : Memiliki kapasitas
memilih kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin,
kebebasan dalam pengarahan diri sendiri.

5. Human dignity (Martabat manusia) :Berhubungan dg  
penghargaan yg lekat thd martabat manusia sbg individu  
termasuk didalamnya kemanusiaan, kebaikan,  
pertimbangan, penghargaan penuh thd kepercayaan.

6. Justice (Keadilan) : Menjunjung tinggi moral, prinsip2  
legal termasuk objektifitas, moralitas, integritas, dorongan,  
keadilan, kewajaran.

7. Truth (Kebenaran) : Menerima kenyataan, realita,  
termasuk akontabilitas, kejujuran, keunikan, reflektifitas  
yg rasional.



Perawat seringkali menggunakan dua pendekatan yaitu :
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1. Pendekatan berdasarkan Prinsip : 

Beauchamp Childress (1994) 4 pendekatan  

prinsip dalam etika al:

a. Mengarah langsung bertindak sbg penghargaan
thd kapasitas otonomi setiap orang

b. Menghindarkan berbuat suatu kesalahan

c. Bersedia dg murah hati memberikan  
yg bermanfaat dg segala konsekuensinya

d. Keadilan menjelaskan manfaat dan resikoyg  
dihadapi.



2. Pendekatan berdasarkan Asuhan Keperawatan.
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a. Ketidakpuasan yg timbul pendekatan berdasarkan  
prinsip etika mengarahkan banyak perawat memandang  
“care” /asuhan sbg fondasi dan kewajiban.

b. Hubungan perawat dg pasien merupakan  
pusat pendekatan berdasarkan asuhan, dimana  
memberikan langsung perhatian khusus
kpd pasien, dilakukan sepanjang kehidupannya sbg
perawat.

c. Perspektif asuhan memberikan arah dg cara perawat  
dapat membagi waktu, duduk bersama dg pasien,  
merupakan suatu kewajaran yg
dapat membahagiakan bila diterapkan berdasarkan
etika.



Etika Keperawatan
a. Suatu ungkapan bagaimana perawat harus bertingkah

laku

b. Merujuk standar etik yg menentukan dan menuntun  
perawat dalam praktik sehari-hari (Fery,1994) Seperti :  
Jujur ,Menghargai pasien, orang lain, Beradvokasi atas  
nama pasien

c. Mengidentifikasi, mengorganisasikan, memeriksa dan  
membenarkan tidakan kemanusiaan dg menerapkan  
prinsip2 ttt

d. Menegaskan ttg kewajiban yg secara sukareladiemban  
oleh perawat dan mencari informasi ttg dampak dan  
keputusan perawat
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Tujuan Pendidikan Etika Keperawatan  
(National leangue for Nursing / NLN)

1. Meningkatkan pengertian hubungan anta profesikes
lain, memahami peran, fungsi, tugas anggota timkes

2. Mengembangkan potensi pengambilan keputusan  
ttg baik dan burukyg akan dipertanggung jawabkan  
kpd Tuhan

3. Mengembangkan sifat pribadi dan sikapprofesional

4. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilanyg
penting utk dasar praktikkep.

5. Memberikan kesempatan menerakan ilmu, prinsip
etik kep dalam praktik & situasinyata
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Tujuan utama Pendidikan Etik Keperawatan

1. Mampu menjaga mutu profesi perawatan

2. Melaksanakan profesi perawat dg sebaik-baiknya

3. Mempunyai pemahaman dan wawasankemanusiaan
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Tujuan Etika Profesi Keperawatan (Ethic Commision  
Bureau on teaching)

1. Mengenal mengidentifikasi unsur moraldalam
praktik keperawatan

2. Membentuk strategi & menganalisa masalah moral
yg terjadi dalam praktik keperawatan

3. Menghubungkan prinsip moral /pelajaran yg baik,  
dpt dipertg. Jawabkan pada diri sendiri, kluarga,  
masy, Tuhan sesuai kepercayaannya.

48

Page 48simposium IPDI Malang 22-23 Sep 2017



Utk Menilai suatu tindakan yg  
dilakukan baik / buruk ?
 Tindakan harus memenuhi syarat :

1. Dilakukan dg sengaja, dilakukan dg tujuan dantelah
dipilih

2. Dilakukan dg kesadaran

3. Yg bersangkutan sdh tahu ttg baik danburuk

4. Yg bersangkutan mempunyai pilihan

Pag4e949simposium IPDI Malang 22-23 Sep 2017



Issue Etik Keperawatan Mencakup

1. Standarprofesional

2. Implikasi komitmen keperawatan

3. Advokasi

4. Kesejawatan

5. Janji-janji (Promises)

6. Dapat dipercaya (Trustwothiness)

7. Hubungan Perawat klien
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Standar Profesi
1. Perkembangan profesi dipengaruhi : Tingkat

kesadaran, pencapaian intelektual, komitmen profesi

2. Penanganan masalah etik tergantung : Karakter,
persepsi pasien, sumber-sumber pribadi,sejawat

3. Kwajiban anggota profesi : Bekerja sesuai standar,  
memahami falsafah yg dianut, membangun kerjasama  
dg disiplin ilmu ygada
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Implikasi Komitmen Keperawatan

1. Praktik keperawatan melibatkan interaksi
komplek antara nilai sosial, politik dalam
hubungannya dg masyarakat

2. Dampkanya : Perawat sering mengalami situasi  
yg berlawanan dg nuraninya

3. Disisi lain Perawat terikat kewajiban-kewajiban  
sehingga perlu adanya akontabilitas &  
perlindungan hukum thd kegiatan yg  
dilakukan, keputusan yg diambil
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Advokasi
 Perawat bertindak sbg advokat : Membela/  

mempertahankan/ mendukung, ramah,  
membantu pasien utk memperoleh kembali  
kendali thd hidupnya

 Interaksi perawat-klien : hubungan ilmiah yg  
dinamis perawat harus dididikutk  
membuat pertimbangan profesional dalam  
menciptakan hubungan terapeutik dg klien
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Kesejawatan
 Tidak ada profesi yg dapat bertahan tanpa  

didukung luas dari masyarakat, ataudukungan  
dan bimbingan dari sejawat

 Profesi perlu mengidentifikasi nilai-nilai dan  
komitmen secara jelas utk menentukanprioritas  
dan pilihan prilaku profesionalnya di masa yg  
akan datang
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Beberapa Sistem Filsafat Moral
(Berbagai aliran utk menentukan ukuran baik)

1. Hedonisme

2. Eudemonisme

3. Utilitarisme

4. Deontologi

5. Vitalisme

6. Sosiolisme

7. Religiosisme

8. Humanisme

Pag5e555simposium IPDI Malang 22-23 Sep 2017



Hedonisme

Yunani “Hedone”= baik yg memuaskan  
keinginan kita, apa yg meningkatkankuantitas  
kesenangan/ keinikmatan dlm dirikita
Dalam hedonisme terkandung kebenaran yg  
mendalam, manusia menurut kodratnya  
mencari kesenangan & berupayamenghindari  
ketidak senangan
Sbg ukuran tindakan baik adalah hedone : 
Kenikmatan dan kepuasan
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Eudemonisme
 Setiap kegiatan manusia mengejar suatutujuan

 Implikasinya tindakan dikatakan baik bilabertujuan
untuk kebaikan / mempunyai tujuan yg baik
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Utilitarisme
 Prinsipnya jelas dan rasional suatu  

tindakan dikatakan baik jika bermanfaat /  
berguna bagi orang lain

 Aliran ini banyak yg tidak menerima karenaapa  
yg bermnafaat bagi seseorang mungkin tidak  
bermanfaat bagi orang lain
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Deontologi
 Suatu teori / studi ttg kewajiban moral

 Maralitas dari suatu keputusan ygsepenuhnya
terpisah dari konsekuensinya

 Ex. Seorang perawat yg berkeyakinan bahwa  
penyampian sesuatu kebenaran merupakan hal  
yg penting dan tetap harus disampaikan tanpa  
peduli apakah hal tsb mengakibatkan oranglain  
tersinggung atau bahkansyok
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Vitalisme
 Aliran yg menggunakan bahwa yg baik adalah yg  

mencerminkan kekuatan dan kekuasaandidalam  
kehidupannya

 Feodalisme, kolonialisme, diktator merupakan
manifestasi dari aliran ini
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Sosialisme
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 Aliran menyakan bahwa masyarakat yg  
menentukan baik dan buruk tindakanmanusia  
yg menjadi anggotanya

 Apa yg diangap masyarakat tertentu baik,maka  
bila dilakukan anggota masyarakatnya juga  
dianggap baik

 Masalahnya timbul apabila terdapatperbedaan  
adat istiadat dg masyarakat lain atau ada  
perbedaan kepetingan dalam masyarakat



Religiosme
 Aliran ini menyatakan bahwa apa ygdifirmankan

Tuhan adalah baik

 Maka tindakan manusia yg melaksanakan  
perintah Tuhan & menghindari laranganTuhan  
adalah baik
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Humanisme
 Aliran ini menyatakan yg baik yg sesuai dg kodrat/  

derajat dan hak asasi manusia yaitu tidakmengurangi  
atau menentang kemanusiaan dan sesuai dg kata hati  
manusia yg bertindak
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Kesimpulan
 Manusiaetik

 Manusia yg bertingkah laku baik

 Dia bertanggung jawab kpd kata hatinya, karena iaselalu
menurut petunjuk kata hatinya

 Dia bertangung jawab kpd siapapun yg berhakmenuntut
tg. Jawab dg sah atasperbuatannya

 Dia berkepribadian : satu-satunya pedoman bagi tingkah  
lalukunya ialah keyakinan bahwa apa yg ia lakukan adalah  
baik

 Mempunyai integritas pribadi dan berbudi luhur, tidak  
terombang ambing apapun dalam pendiriannya yg etik
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Prinsip kode etik keperawatan

 Menghargai hak dan martabat manusia “ tidak akan pernah

berubah”

 Menghadapi suatu situasi yg melibatkan keputusaetis

 Bagaimana pengaruh tindakan saya pada pasien

 Bagaimana pengaruh tindakan saya thd atasan danorang-orang  
yg bekerjasama dg saya

 Bagaimana pengaruh tindakan saya thd diri saya sendiri

 Bagaimana pengaruh tindakan saya thd profesi
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Profesionalisme perawat
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Empat esensi profesionalisme yaitu:

1. Kompetensi,

2. Standar etik yang tinggi,

3. Pengetahuan yg memadai dan

4. Welas asih (kasih sayang)



7

Profesionalisme perawat

,
a tidak
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 Keprofesionalan dari kemampuan perawat :

 berinspirasi,

 menjalin rasa percaya dan konfidensi dg pasien,

 mempunyai pengetahuan yg memadai,

 kapabilitas thd pekerjaan.

 Ciri profesional meliputi:

 Terbuka dg ide baru, memiliki rasa humor, dapat  
berinteraksi dg orang lain secara harmonis  
berpenampilan baik, periang, dalam bekerj  
semata-mata berorientasi pada uang
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erkaitPraktik keperawatan meliputi 4 area yg t  

dg kes. (Kozier, Erb, 1990)

1. Peningkatan kes. (Health promotion).

2. Pemeliharaan kesehatan (Health  
Maintenance).

3. Pemulihan kes. (Health restoration).

4. Perawatan orang yg menjelang ajal.  
Perawat memberikan rasa nyaman  
dan merawat orang dalam keadaan  
menjelang ajal.
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Registered nurse seseorang yg melakukan praktik keperawatan  
profesional dg:
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1. Mengkaji status kes. individu dan kelompok
2. Menegakkan diagnosa keperawatan
3. Menentukan tujuan memenuhi keb. Perkesmas
4. Membuat rencana strategiperawatan
5. Menyusun intervensi untuk mengimplementasikan strategi perawatan
6. Memberi kewenangan intervensi keperawatan yg dapatdilaksanakan  

orang lain, tidak bertentangan dg UU

a. Mempertahankan perawatan yg aman, efektif baik langsung /tidak  
langsung

b. Melakukan evaluasi respon thd intervensi

c. Mengajarkan teori dan praktik keperawatan

d. Mengelola praktik keperawatan dan

e. Kolaborasi dg nakes lain dalam mengelola perawatankesehatan



Permasalah etik pasien hemodialisis
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1. Kualitas vs Kuantitas hidup

2. Kebebasan vs penanganan pencegahan bahaya

3. Berkata jujur vs berkata bohonh

4. Keinginan yg bertentangan vs Kesesuai falsafah,
agama dan idiologi

5. Terapi ilmiah vs terapi coba dantradisional



Permasalahan Etik dalam Praktik keperawatan
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1. Malpraktik

2. Negligence

3. Liabilitas

4. Tanggung jawab dan tanggung gugat



Malpraktik dalam bidang Medis (Medical Negligence)
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 Malpraktik atau malpractice berasal kata ”mal” yg berarti  
buruk dan ”practice” yg berarti suatu tindakan atau  
praktik, dg demikian malpraktek adalah suatu tindakan  
medis buruk yg dilakukandokter, nakes dalam  
hubungannya dg pasien.

 Menurut Black’s Law Dictionary mendefinisikan  
malpraktik sbg Pengertian malpraktik di atas bukanlah  
monopoli bagi profesi medis, melainkan juga berlaku bagi  
profesihukum (misalnya mafia peradilan), akuntan,  
perbankan, dan lain-lain.



Menurut Gunadi, dibedakan resiko pasien dg kelalaian dokter/perawat
(negligence) yg dapat dimintakan pertanggungjawaban nakes, resiko yg
ditanggung pasien ada tiga macam yaitu
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 resiko yg ditanggung pasien ada tiga macam yaitu :

1. Kecelakaan

2. Resiko tindakan medik (risk of treatment)

3. Kesalahan penilaian (error of judgement)

Dalam UU hukum perdata tuntutan melanggarhukum harus
terpenuhi syarat sbb:

1. Adanya perbuatan (berbuat atau tidakberbuat)

2. Perbuatan itu melanggara hukum

3. Ada kerugian yg ditanggungpasien

4. Ada hubungan kausal antara kerugian dankesalahan

5. Adanya unsur kesalahan atau kelalaian



C. Malpraktek dalam Keperawatan
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Vestal, K.W. (l995) mengatakan untuk mengatakan secara pasti
malpraktik, apabila pengguagatdapat menunujukkan hal dibawah ini :

1. Duty (pelanggaran) Pada saat terjadinyacedera,

2. Breach of the duty Pelanggaran terjadi sehubungan dengan  
kewajibannya,

3. Injury Seseorang mengalami cedera (injury) atau kerusakan (damage)
yang dapat dituntutsecarahukum,

4. Proximate caused Pelanggaran thd kewajibannya menyebabkan atau  
terk dengan cedera yg dialamipasien.

Caffee (1991) dalam Vestal, K.W. (1995) mengidentifikasi 3 area yg  
memungkinkan perawat berisiko melakukan kesalahan, yaitu tahap  
pengkajian keperawatan (assessment errors), perencanaankeperawatan  
(planning errors), tindakan intervensi keperawatan (intervention  
errors).



Pengkajian
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 a. Assessment errors

 b. Planning errors, termasuk hal-hal berikut :

1. Kegagalan mencatat masalah pasien dan kelalaian menuliskannya  
dalam rencana keperawatan.

2. Kegagalan mengkomunikaskan secara efektif rencana keperawatan  
yg telah dibuat, misalnya menggunakan bahasa dalam rencana  
keperawatan yg tidak dimahami perawat lain dgpasti.

3. Kegagalan memberikan asuhan keperawatan secara berkelanjutan  
disebabkan kurangnya informasi yg diperoleh dari rencana  
keperawatan.

4. Kegagalan memberikan instruksi yg dapat dimengerti olehpasien.  
Untuk mencegah kesalahantersebut, jangan hanva menggunakan  
perkiraan dalam membuat rencana keperawatan tanpa  
mempertimbangkannya dg baik.



c. Intervention errors
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 termasuk kegagalan menginteipretasikan dan  
melaksanakan tindakan kolaborasi, kegagalan  
melakukan asuhan keperawatan secarahati-hati,  
kegagalan mengikuti/mencatat order/pesandari  
dokter atau daripenyelia.

 Kesalahan pada tindakan keperawatan yg sering  
terjadi adalahkesalahan dalam membaca  
pesan/order, mengidentifikasi pasien sebelum  
dilakukan tindakan/prosedur,memberikan obat, dan  
terapi pembatasan (restrictive therapy).



D. Pembuktian Malpraktek di Bidang Pelayanan Kesehatan
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 Malpraktek harus dibuktikan bahwa apakah benar terjadi kelalaian  
tenaga kesehatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan  
keterampilan yg ukurannya adalah lazim dipergunakan di  
wilayahtersebut.

 Andaikan akibat yg tidak diinginkan tersebut terjadi apakahbukan  
merupakan resiko yangmelekat terhadap suatu tindakan medis  
tersebut (risk of treaement) karena perikatan dalam transaksi  
terapeutik antara tenaga kesehatan dengan pasien adalah  
perikatan/perjanjian jenis daya upaya (inspaning verbintenis) dan  
bukan perjanjian/perjanjian akan hasil (resultaatverbintenis).



E. Kajian hukum ttg malpraktek
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 Pasien usia lanjut mengalami disorientasi pada saat berada  
di ruang perawatan.

 Perawat tidak membuatrencana keperawatan guna  
memantau dan mempertahankan keamananpasien  
dengan memasangpenghalang tempat tidur.

 Sebagai akibat disorientasi, pasien kemudian terjatuh dari  
tempat tidur padawaktu malam hari danpasien mengalami  
patah tulang tungkai



a. Criminal malpractic
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Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal  
malpractice manakala perbuatantersebut memenuhi rumusan delik  
pidana,yaitu :

1. Perbuatan tersebut (positive act maupun negative act)merupakan  
perbuatan tercela.

2. Dilakukan dg sikap batin yg salah (mens rea) yg berupa kesengajaan  
(intensional) misalnya melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP),  
membuka rahasia jabatan (pasal 332 KUHP), membuat  
suratketerangan palsu (pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa  
indikasi medis pasal 299 KUHP)



Kecerobohan (reklessness)
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misalnya melakukan tindakan medis tanpapersetujuan  
pasien informed consent.

Atau kealpaan (negligence) misalnya kurang hati-hati  
mengakibatkan luka, cacat ataumeninggalnyapasien,  
ketinggalan klem dalam perut pasien saat melakukan  
operasi.

Pertanggungjawaban didepan hukum pada criminal  
malpractice adalah bersifat individual/personaldanoleh  
sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau  
kepada badan yg memberikan sarana pelayananjasa  
tempatnya bernaung.



b. Civil malpractice
 Seorang tenaga jasa akan disebut melakukan civil malpracticeapabila  

tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya  
sebagaimana yg telah disepakati (ingkar janji).

 Tindakan tenaga jasa yg dapat dikategorikan civil malpractice antara
lain :

1. Tidak melakukan apa yg menurut kesepakatannya wajibdilakukan.

2. Melakukan apa yg menurut kesepakatannya wajib dilakukantetapi  
terlambat melakukannya.

3. Melakukan apa yg menurut kesepakatannya wajib dilakukantetapi
tidak sempurna.

4. Melakukan apa yg menurut kesepakatannya tidakseharusnya  
dilakukan.
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c. Administrative malpractice
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 Tenaga jasa dikatakan telah melakukanadministrative  
malpractice manakala orang tersebut telahmelanggar  
hukum administrasi.

 Perlu diketahui bahwa dalam melakukan police power,  
pemerintahmempunyai kewenangan menerbitkan  
berbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnya ttg  
persyaratan bagi tenaga perawatan untuk menjalankan  
profesinya (Surat Ijin Kena, Surat Ijin Praktek),batas  
kewenangan serta kewajiban tenagaperawatan.

 Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenagakesehatan  
yg bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum  
administras



Dalam hal tenaga kesehatan didakwa telah melakukan ciminal malpractice,
harus dibuktikan apakahperbuatan nakes tersebut telah memenuhi unsur
tidak pidanya yakn
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a. Apakah perbuatan (positif act atau negatif act) merupakan  
perbuatan yg tercela.

b. Apakah perbuatan tersebut dilakukan dg sikap batin (mens rea)yg
salah (sengaja, cerobohatau adanya kealpaan).

c. Selanjutnya apabila tenaga perawatan dituduh telah melakukan  
kealpaansehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia,  
menderita luka, maka yg harus dibuktikan adalahadanya unsur  
perbuatan tercela (salah) yg dilakukan dg sikap batin berupa alpa  
atau kurang hati-hati ataupun kurang praduga.

d. Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpracticepembuktianya
dapat dilakukan dengan duacara



Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpractice pembuktianya
dapat dilakukan dengan dua carayakni :

Cara langsung Oleh Taylor membuktikan adanya kelalaian memakai  

tolok ukur adanya 4 D yakni :

1. Duty (kewajiban)Dalam hubungan perjanjian tenaga perawatan dg  
pasien, tenaga perawatan haruslah bertindakberdasarkan ;(1) Adanya  
indikasi medis(2) Bertindak secara hati-hati dan teliti(3) Bekerja  
sesuai standar profesi(4) Sudah ada informedconsent.

2. Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban) Jika  
seorang tenaga perawatan melakukan asuhan keperawatan  
menyimpang dari apa yg seharusnyaatau tidak melakukan apa yg  
seharusnya dilakukan menurut standard profesinya, maka  
tenagaperawatan tersebut dapatdipersalahkan.

3. Direct Causation (penyebablangsung)

4. Damage (kerugian)Tenaga perawatan untuk dapat dipersalahkan  
haruslah ada hubungan kausal (langsung) antarapenyebab (causal)  
dan kerugian (damage) yg diderita oleh karenanya dan tidak ada  
peristiwa atautindakan sela diantaranya., dan hal iniharuslah
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2. Cara tidak langsung
 Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang  

mudah bagipasien, yakni dg mengajukan fakta-fakta yg  
diderita olehnya sbg hasil layanan perawatan (doktrinres  
ipsa loquitur).

 Doktrin res ipsa loquiturdapat diterapkan apabila fakta-
fakta yang ada memenuhi kriteria:

a. Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabilatenaga
perawatan tidak lalai

b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab
tenaga perawatan

c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien dg
perkataan la
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E. Upaya Pencegahan Malpraktek

1. Upaya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatanDengan  
adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenagamedis  
karena adanya malpraktekdiharapkan tenaga dalam menjalankan  
tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni:

a. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan  
upayanya, karena perjanjian berbentukdaya upaya (inspaning  
verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil (resultaatverbintenis).

b. Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed
consent.

c. Mencatat semua tindakan yg dilakukan dalam rekammedis.

d. Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senioratau  
dokter.

e. Memperlakukan pasien secara manusiawi dg memperhatikan segala
kebutuhannya.

f. Menjalin komunikasi yg baik dg pasien, keluarga danmasyarakat
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2. Upaya menghadapi tuntutan hukumApabila

a. Informal defence, dg mengajukan bukti untuk menangkis/  
menyangkal bahwa tuduhan yg diajukan tidak berdasar atau tidak  
menunjuk pada doktrin-doktrin yg ada, misal perawat mengajukan  
bukti bahwa yg terjadi bukan disengaja, akan tetapi merupakan  
risiko medik (risk oftreatment), atau mengajukan alasan bahwa  
dirinya tidak mempunyai sikap batin (men rea) sebagaimana  
disyaratkan dalam perumusan delik ygdituduhkan.

b. Formal/legal defence, yakni melakukan pembelaan dengan  
mengajukan atau menunjuk pada doktrin-doktrin hukum, yakni  
dengan menyangkal tuntutan dg cara menolak unsur-unsur  
pertanggung jawaban atau melakukan pembelaan untuk  
membebaskan diri dari pertanggung jawaban, dg mengajukanbukti  
bahwa yg dilakukan adalah pengaruhdaya
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Upaya mencegah malpraktik bidang keperawatan /
kesehatan

 Berita tuntutan malpraktek jadi topik utama

 Berita tidak selalu benar, terbentuk publik opini,  
Pelayanan asuhan /pengobatan tidak memuaskan,  
cacat, mati karena malpraktek

 Masy. belum faham hasil asuhan pengobatan, resiko  
penyakit, tindakan, perlu marketing, advokasi,  
sistematik, terarah

 Erosi etika, kepercayaan, ketidak puasan, resiko
tuntutan



Analisa situasi

1. Pemberitaan media, pengaruh opini publikdan
bahaya timbulnya sikap permusuhan(Advensary
position) masy. thd petugas kes. dan RS

 Pola alamiah penyakit DHF (tahap awal,berikut,
lanjut)
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Contoh :

Pasien meninggal :
a. Persepsi salah : kematian krn kesalahan petugas
b. Persepsi yg benar : Kematian dapat karena

1. Proses penyakit
2. Resiko tindakan ( Shock anaphylactik )
3. Kelalaian petugas

2. Belajar pengalaman negaralain
- Tuntutan malpraktek meningkat, petugas takut salah,  
melakukan pemeriksaan, pemeriksaan mahal yg  
seharusnya tidak perlu, biaya kes. meningkat sangat  
mahal.
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Syarat malpraktek ( 4D)

1. Duty ( Kelalaian kewajiban)

2. Deviation from duty (standard performance)

3. Dermage (kerugian)

4. Direct causation (Hub.sebab akibat)
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Contoh :
Pasien meninggal :

a. Persepsi salah : kematian krn kesalahan petugas

b. Persepsi yg benar : Kematian dapat karena

1. Proses penyakit

2. Resiko tindakan ( Shock anaphylactik )

3. Kelalaian petugas

2. Belajar pengalaman negaralain

- Tuntutan malpraktek meningkat, petugas takut salah,  
melakukan pemeriksaan, pemeriksaan mahal yg  
seharusnya tidak perlu, biaya kes. meningkat sangat  
mahal.
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Syarat malpraktek ( 4D)

1. Duty ( Kelalaian kewajiban)

2. Deviation from duty (standard performance)

3. Dermage (kerugian)

4. Direct causation (Hub.sebab akibat)
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P

Akibat tuntutan malpraktek

Akibat negatif :

1. Asuransi menolak melindungi petugas kes, RS

2. Biaya asuransi naik 300-750%

3. Defensive medicine : pemeriksaan tambahan ygtidak
perlu

4. Akibat total biaya pengobatan meningkat, meningkat
tuntutan ( Lingkaran setan)
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Akibat positif
1. American medical assosiation meneliti :

2. Closed case study sebab-sebabpencegahan

3. RS Membuat program QA, TQM, Risk management

4. Pemerintah : Pengendalian biaya
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Sebab tuntutan di Amerika Serikat

a. Biaya pengobatan tinggi

b. Minset/ budaya litigativ (senang menuntut)

c. Posisi bermusuhan antara masy. dg petugas

Di Inggris, belanda :

a. Tuntutan malpraktek rendah

b. Ada pengendalian profesi ( Counsil)

c. Komunikasi masuk kurikulum pendidikan
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Di Indonesia tuntutan malpraktek

Page 97

1. Dari sudutpasien

a. Krisis multi dimensi menyebabkan masy stress&
menjadi litigativ/mudah menuntut

b. Kesadaran HAM

c. Kesalahan persepsi kematian selalu karena
malpratek padahal proses penyakit, resikotindakan.

d. Pemberitaan media cendrung negatif, timbul sikap
distrust thd petugas dan RS
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2. Dari sudut petugas

 Nilai materialistik,. dan individulistis dgakibat
honor yg tinggi dan berkurangnyaempati

 Penggunaan teknologi / obat canggih menjadikan
biaya mahal

 Masy makin maju & Informasi banyak,  
kemampuan komunikasi petugas kurang, tidak  
dibekali dlm pendidikan

 Perubahan sikap petugas

 Belum mantapnya penerapan prinsip etikadlm  
landasan pelayanan
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Tindakan pencegahan

1. Penerapan operasional prinsip etika&HK

 Tujuan etika : rasa aman, berinteraksi

 Tanpa etika yg kuat memakan yg lemah homo momini lupus , Dg  
etika yg kuat mengendalikan diri sendiri sehingga yg lemahmerasa  
aman homo homini socius, manusia yg satu teman dari yg lain

2. Masalah resiko,prinsip dasar hakpasien,etika profesi. Kesadaran
resiko selalu ada (death, disability, desease, discomfort, disatisfaction)

3. Kesadaran bahwa pasien memiliki hak the right for safety, respect,  
information, herard,choose

4. Kesadaran kita mempunyai kewajibanetik

(Do good, do no harm, veracity, autonomy, confidentiality, justice

5. Perubahan cara pandang paternalistikmenjadi  
kesetaraan/Mitera menujusehat
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