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Optimalisasi Sistem Pelayanan

Keperawatan Profesional Berbasis

Kearifan Lokal

Ariyanti Saleh

Keperawatan

Bentuk pelayanan professional yang 
merupakan bagian integral dari pelayanan
kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat
keperawatan berbentuk pelayanan bio-psiko-
sosio spiritual yang komprehensif, serta
ditujukan kepada individu, keluarga, dan
masyarakat, baik sakit maupun sehat yang 
mencakup seluruh siklus kehidupan manusia
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Pelayanan Keperawatan

Bantuan yang diberikan karena adanya
kelemahan fisik dan/atau mental, 
keterbatasan pengetahuan serta kurangnya
kemauan melaksanakan kegiatan sehari hari
secara mandiri. Bantuan juga ditujukan
kepada penyediaan pelayanan kesehatan, 
sehingga memungkinkan setiap orang
mencapai kemampuan hidup sehat dan
produktif.

Penerapan nilai-nilai kearifan lokal

dalam memberikan

Pelayanan Keperawatan

• Perawat sebagai seorang profesional harus
memiliki nilai dan sikap perawat profesional
sehingga dapat menetapkan keputusan yang etis
dan bekualitas dalam memberikan pelayanan
keperawatan

• Nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki sulawesi
selatan dapat mendukung profesionalisme
perawat dalam pemberian pelayanan
kepeerawatan.
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Kearifan Lokal Bugis-Makassar

yang penting dikembangkan seorang

Perawat dalam Asuhan Keperawatan

• Sistem etika Moral

1. Lempu ( Kejujuran)

2. Getteng (Tegas dan Kosisten)

3. Sipakatau (Saling Menghargai)

4. Ada’ Togeng (Berkata Benar)

• Etos Kerja (Spirit tinggi untuk bertindak)

- Taro ada taro gau (kesesuaian antara kata dan

perbuatan)

- Sipatuo Sipatokkong (Saling bekerja sama)

- Abbulo sibatang (Kekuatan dari persatuan)
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Menurut Taylor(1997) dan Ersoy & Altum

(1998), nilai-nilai esensial perawat

profesional adalah:

1. Aesthetics yaitu keberadaan perawat profesional
memberikan kepuasan bagi lingkungan, orang
lain dan sekitarnya. Sikap yang ditunjukan adalah
appreciation, Kreatif, imagination, sensitivity. 
Perawat akan memfasilitasi lingkungan yang 
menyenangkan bagi pasien dan keluarga, 
menciptakan lingkungan kerja yang 
menyenangkan bagi diri sendiri dan orang lain, 
dan penampilan diri yang dapat meningkatkan
”Image” perawat yang positif. 

2. Altruism yaitu peduli bagi kesejahteraan orang
lain. Sikap yang ditunjukkan meliputi: caring, 
commitment, compassion, kasih, generosity, 
murah hati, perseverence, tekun dan tabah. 

Perawat akan memberikan perawatan penuh
saat merawat klien, membantu orang lain/ 
perawat lain dalam memberikan asuhan
keperawatan bila mereka tidak dapat melakukan, 
menunjukkan kepedulian terhadap isu dan
kecenderungan sosial yang berdampak terhadap
asuhan kesehatan
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3. Equality (persamaan) yang berarti

mempunyai hak, dan status yang sama. Sikap

ini ditunjukkan dengan acceptance, fairness, 

tolerance, assertiveness. 

Perawat akan memberikan nursing care 

berdasarkan kebutuhan pasien, tanpa

membeda bedakan pasien, berinteraksi

dengan tenaga kesehatan/ teman sejawat

dengan cara yang tidak diskriminatif

4. Kebebasan (Fredom) yang berarti kapasitas
untuk menentukan pilihan. Sikap yang 
ditunjukkan adalah confidence, hope, 
independence, openness, self direction, self 
discipline. 

Perawat akan menghargai hak pasien untuk
menolak terapi, mendukung hak teman
sejawat untuk memberikan saran perbaikan
rencana asuhan keperawatan, mendukung
diskusi terbuka bila terdapat isu kontroversial
terkait profesi keperawatan. 
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5. Menghargai martabat manusia (Human 

dignity) yang berarti menghargai martabat

manusia dan keunikan individu. Sikap yang 

ditunjukkan meliputi empathy, kindness, 

respectfull, trust, consideration.

Perawat akan melindungi hak individu untuk

pivacy, menyapa memperlakukan orang lain 

sesuai dengan keinginan mereka untuk

diperlakukan, menjaga kerahasian klien dan

teman sejawat. 

6. Justice yang berarti keadilan, menjaga

prinsip-prinsip etik dan legal. Sikap yang 

ditunjukkan meliputi courage (keberanian, 

semangat), integrity, morality, objectivity. 

Perawat bertindak sebagai pembela pasien, 

mengalokasikan sumber-sumber secara adil, 

melaporkan tindakan yang tidak kompeten, 

tidak etis, dan tidak legal secara objektif dan

berdasarkan fakta. 
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7. Truth (Kebenaran) yang berarti kesesuaian
dengan fakta dan realitas. Sikap yang ditunjukkan
meliputi: akontabilitas, honesty, rationality, 
inquisitiveness (ingin tahu). 

Perawat akan mendokumentasikan asuhan
keperawatan secara akurat dan jujur, 
mendapatkan data secara lengkap sebelum
membuat suatu keputusan, berpartisipasi dalam
upaya upaya profesi untuk melindungi
masyarakat dari informasi yang salah tentang
asuhan keperawatan

• Nilai – nilai profesional perawat dan

penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam

memberikan asuhan keperawatan -> akan

meningkatkan mutu pelayanan keperawatan
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OPTIMALISASI  PELAYANAN 

KEPERAWATAN MELALUI PELAYANAN PRIMA 

KEPERAWATAN

• Ketepatan waktu pelayanan

• Akurasi pelayanan

• Kesopanan dan keramahan dalam

memberikan pelayanan.

• Tanggung Jawab

• Kelengkapan lingkup pelayanan & sarana

pendukung.

• Kemudahan mendapat pelayanan
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• Variasi model pelayanan

• Pelayanan pribadi ( penanganan permintaan

khusus )

• Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan

• Atribut pendukung pelayanan lain.
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Pelayanan
Keperawatan Prima
• Mutu :   - Berkualitas

- Efektif

- Efisien

• Memuaskan : - Kebutuhan

- Keinginan

“ BERI LEBIH DARI YANG DIHARAPKAN PELANGGAN “

Provider

Pelanggan 

(customer)

PELUANG YANKEP 
PRIMA

Pasien /

Keluarga

PERAWAT

24 JAM / 
HARI

Pagi

Sore

Malam

Dokter
5 – 30 menit / 

hari
Tenaga Kesehatan
1 – 2 kali 10 – 30 
menit / minggu

Loyal
Terha
dap

Yanke
p
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Apa yang harus berubah dalam

Mengoptimalkan Pelayanan Keperawatan

Pola Pikir LAMA

1. Bekerja sesuai peraturan 

2. Yang penting menghasilkan 
sesuatu

3. Bekerja sesuai uraian/rincian 
pekerjaan 

4.    Berpikir bahwa yang butuh 
yang akan datang kepada kita  

Pola BARU

• Berkonsentrasi  pada 
penambahan nilai untuk  
kepentingan yang dilayani

• Yang berpikir selalu bagaimana 
memberikan pelayanan terbaik

• Selalu berusaha untuk 
menemukan cara memperbaiki 
proses kerja kita

• Mendengar keinginan yang 
dilayani agar selalu dapat 
memberikan pelayanan yang 
diinginkan. 

Kepuasan Pelanggan sebagai salah satu Indikator 

Mutu Pelayanan Keperawatan

• Kepuasan di  definisikan sebagai tingkat perasaan 
seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) 
yang dirasakan dengan harapannya.

Pelanggan akan merasakan hal- hal sbb:

1. Kecewa , Jika kinerja dibawah harapan.

2. Merasa Puas , Jika kinerja sesuai harapan

3. Sangat Puas , Jika kinerja melebihi harapan
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KEGAGALAN DALAM PELAYANAN 

KEPERAWATAN PRIMA

� Buruknya kemampuan mendengarkan

� Gagal memfokus prioritas

� Kurang usaha

� Ketidak mampuan untuk menetapkan kebutuhan

pasien ( pelanggan ) 

KESIMPULAN

PROFESIONAL

• Intelektual

• Teknikal

• Interpersonal

Peduli Klien lebih dari

• Kebutuhan

• Keinginan

Interaksi dengan klien menjadi
data untuk meningkatkan mutu :

• Manajemen complaint

• Manajemen kinerja

• Manajemen asuhan

Pelayanan

Keperawatan

Profesional

dan

Berkualitas


