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Pendahuluan

IPDI sebagai organisasi profesi

Peningkatan Kapasitas Perawat  

Penyusunan Standar Kompetensi  

Penyelenggaraan uji kompetensi
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Program Kerja  
Bidang Diklat IPDI
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STANDAR ? ?

Ukuran / patokan yang telah  
disepakati

pernyataan deskriptif ttg tingkat  
penampilan yang dipakai utk  
menilai kualitas struktur, proses &  
hasil (Gillies, 1994)

4



KOMPETENSI ?

Kewenangan untuk melakukan sesuatu  

Aplikasi dari skills, knowledge dan attitude

Kemampuan seseorang yang dapat terobservasi

mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan

sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan

atau tugas dengan standar kinerja (performance)

yang ditetapkan

5



Standar Kompetensi  
Perawat Dialisis ? ?

Kompetensi yang  
diharapkan dimiliki oleh  
perawat yang bekerja di unit  
dialisis
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Kriteria Kompetensi

Standar Kompetensi UMUM

Kompetensi dasar yang harus  
dimiliki seluruh perawat dialisis

11 kompetensi
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Kriteria Kompetensi

Standar Kompetensi KHUSUS

Kompetensi kekhususan teknis pelaksanaan tindakan  
hemodialisis

4 Level kompetensi

Level 1-3 dengan 4 unit kompetensi  

Menyiapkan tindakan HD

Akses vaskuler

Melakukan tindakan HD  

Mengakhiri tindakan HD
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Level 4 dengan 2 unit kompetensi

Keterampilan HD lanjut  

CPD hemodialisis

9



Definisi

Perawat hemodialisis adalah  
yang

perawat  
melakukan

dengan  
asuhankompetensi kekhususan  

keperawatan dengan mengoptimalkan kesehatan
individu yang mengalami gagal ginjal dengan
tindakan hemodialisis, yang bertanggungjawab untuk
memberikan pelayanan hemodialisis secara
profesional dengan mengedepankan keamanan dan
keselamatan pasien
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Ruang Lingkup

Ruang lingkup keperawatan dialisis
adalah asuhan keperawatan pada klien
dengan tindakan hemodialisis
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TUJUAN

Meningkatkan profesionalisme  
perawat hemodialisis

Standarisasi kompetensi perawat  
hemodialisis

Memberikan petunjuk kinerja perawat  
hemodialisis
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SYARAT KOMPETENSI  
PERAWAT DIALISIS

Pendidikan min D3

STR

Kompetensi PK 3  

Pelatihan Minimal
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Kompetensi Umum

Praktik profesional, etik, legal dan peka budaya

Anatomi fisiologi, patofisiologi

Berpikir kritis & mengambil keputusan klinis

Menerapkan standar pencegahan infeksi & patient  
safety
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Pengkajian akses vaskuler

menciptakan lingkungan yang aman & nyaman  
bagi pasien

Menerapkan proses asuhan keperawatan  

Tindakan farmakologi sesuai kebijakan  

Dokumentasi asuhan keperawatan

Edukasi
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Kriteria Kompetensi

Kompeten

Perlu supervisi

Perlu pengembangan
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Kompetensi Khusus

Level 1

mampu menunjukkan keterampilan klinis dalam  
menyiapkan & mengoperasionalkan mesin HD

mampu mengelola pelayanan keperawatan yang aman dari  
penggunaan av fistula & kateter HD

Mampu melakukan tindakan HD sesuai dgn panduan klinis  
& prosedur

mampu mengakhiri HD yang aman dengan akses vaskuler  
tanpa penyulit
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Level 2

mampu mengaplikasikan teori HD ke dalam praktik

mampu mengelola & edukasi akses vaskuler sesuai  
tipe akses yang digunakan

mampu mengelola pasien yang dilakukan tindakan

HD mampu mengakhiri HD yang aman dengan  
akses vaskuler kateter HD
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Level 3

Mampu mengelola situasi klinis yang tidak terduga

Mampu mengelola & mensupervisi akses vaskuler  
dgn penyulit

Mampu mengelola kejadian tidak terduga & situasi  
klinis yang kompleks

mampu mengakhiri HD yang aman dengan akses  
vaskuler dengan penyulit
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Level 4

Mempunyai keahlian klinis &  
kepemimpinan dalam area HD

Melakukan berbagai keterampilan  
untuk mendukung praktik berbasis  
bukti
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Kompetensi HD lanjut (level 4)  
Unit Kompetensi 1
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Mampu menjelaskan tujuan pemeriksaan resirkulasi akses, hasil yang
diharapkan, prosedur yang ada dan intervensi yang dibutuhkan bila ada
penyimpangan dari nilainormal

hasil pemeriksaan darah dan bila perluMampu melakukan interpretasi  
melaporkan kepada nefrologis

Mampu mengelola komplikasi hemodialisis jangka panjang,

Mampu mengelola dan memberikan edukasi pada pasien yang membutuhkan  

ruang isolasi di dialisis, tentang

Memahami konsep keperawatan paliatif pada pasien dialysis  

Memahami konsep disaster plan di ruang dialisis



Kompetensi HD lanjut (level 4)  
Unit Kompetensi 2

Melakukan kolaborasi pada situasi pasien yang kompleks
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education danMemiliki komitmen untuk melakukan ongoing
pengembangan profesional

Terlibat dalam proyek perbaikan mutu dalam ranah keperawatan  
dialisis

Memonitor dan mendukung standar pelayanan yang berkualitas  
pada pasien hemodialisis

Berperan dalam melakukan preceptorship dan mentorship

Berperan sebagai role model di unit dialisis





“Educating the mind  
without educating the  

heart is no education at all”

Aristotle



TERIMAKASIH


