
CONTOH LAPORAN KERJA KOMITE KEPERAWATAN

KOMITE KEPERAWATAN

Komite Keperawatan mulai aktif bulan juli 2014

Hasil yang telah dicapai :

Tugas Komite Keperawatan

Fungsi Komite Keperawatan

Program Kerja Tahun 2015

1. Menyusun Nursing Staff By Laws

2. Menyusun Standar Kompetensi Perawat

3. Menyusun Rincian Kewenangan Klinis & Buku Putih

4. Melakukan Kredensial Perawat, Bidan dan Perawat Gigi

5. Menyusun Buku Pedoman Mutu Profesi

6. Menyusun Buku Pedoman Disiplin dan Etika Profesi

LAPORAN PROGRAM KERJAKOMITE KEPERAWATANTAHUN 2016-2017

Tenaga keperawatan di RSAM berjumlah kurang lebih 60 orang, memiliki jam kerja 24 jam

melalui penugasan shift, serta merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien

melalui hubungan profesional.

Tenaga keperawatan memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat sesuai kewenangan dalam

memberikan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan kepada pasien dan keluarganya.

Agar profesionalisme dan pertumbuhan profesi tenaga keperawatan dapat terjadi dan terus

berkembang maka diperlukan suatu mekanisme dan sistem pengorganisasian yang terencana dan

terarah yang diatur oleh suatu wadah keprofesian yag sarat dengan aturan dan tata norma profesi,

mekanisme dan sistem pengorganisasian tersebut adalah Komite Keperawatan.

Komite Keperawatan Rumah Sakit dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 49

Tahun 2013

1. Uji Kompetensi 60 perawat dengan hasil sebagai berikut :

- Jauh diatas harapan : 14 orang



- Diatas harapan : 307 orang

- Sesuai Harapan : 1103 orang

- Dibawah Harapan : 232 orang

- Jauh dibawah Harapan : 46 orang

- belum diuji karena < 1 tahun :

---------------------------

1726 orang

2. Penyusunan Pedoman Remunerasi bagi Perawat

Melakukan Job Analisis Qualifikasi (JAQ) untuk tenaga

keperawatan sebanyak 2008 perawat.

KENDALA

3. SDM

SDM saat ini berjumlah 8 orang, rencana akan ditambah 1 orang lagi (pendd. D3 rumah sakit)

2. Sarana Komputer

Sarana komputer masih kurang, baru memiliki 3 personal komputer dan 1 printer

1. Tempat Kerja

Tempat kerja masih menumpang di ruang MODC

dimana ruang sangat kecil sekali untuk ruang kantor,sekaligus disitu tempat kerja,makan dan

sholat sekaligus tempat rapat.

Rencana tempat kerja baru di departemen rehabilitasi medik lantai 2 saat ini sedang

direnovasi,kemungkinan bulan juni pertengahan baru bisa ditempati

3. Mapping Perawat Jenjang Klinik

PK 1 :

PK 2 :



PK 3 :

PK 4 :

PK 5 :

Mapping Perawat berdasarkan Pendidikan

1. Melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan

keperawatan, kebidanan dan keperawatan gigi.

2. Memelihara mutu profesi tenaga keperawatan( perawat, bidan dan perawat gigi)

3. Membina disiplin, etika dan perilaku profesi tenaga

keperawatan sesuai dengan kode etik profesi

(perawat, bidan dan perawat gigi)

1. Fungsi Kredensial:

a. Menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih (loog book/porto folio)

b. Melakukan verifikasi persyaratan kredensial

c. Merekomendasikan kewenangan klinik tenaga keperawatan(perawat, bidan dan perawat gigi)

d. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis

e. Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan

f. Melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua komite keperawatan untuk diteruskan

kepada direktur utama

2. Fungsi Mutu Profesi

a. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik

b. Merekomendasi perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan

c. Melakukan audit kompetensi tenaga keperawatan

d. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan

3. Fungsi Disiplin & Etika Profesi Tenaga Keperawatan

a. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan

b. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan



c. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam

kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan, kebidanan dan asuhan keperawatan gigi


