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Bahwa perawat sebagai profesi bertanggung jawab untuk
melakasanakan kegiatan keperawatan berdasarkan standar
profesi keperawatan dan kode etik keperawatan sesuai dengan
kompetensi dan kewenangan yang dimiliki baik secara mandiri
maupun kolaborasi
Bahwa perawat harus selalu mengembangkan kemampuan
profesionalnya sesuai dengan standar profesi dan kode etik
keperawatan yang telah ditetapkan
Bahwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia bertanggung
jawab mempertahankan kemampuan, kompetensi dan
kewenangan guna standar kinerja yang tinggi, sesuai dengan
tuntutan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang
tinggi
Bahwa berkaitan dengan huruf c, perlu diatur pelaksanaan untuk
menyelesaikan sengketa etik keperawatan
Bahwa untuk memberikan acuan dan menjamin bahwa kegiatan
huruf d, maka dibuatlah Pedoman Penyelesaian Sengketa Etik
Keperawatan
Bahwa menimbang huruf d dan e dalam pelaksanaan tugas dan
wewenang perawat tidak menutup kemungkinan adanya
sengketa etik yang terjadi antara perawat dengan klien dan atau
keluarganya, perawat dengan profesi lain, perawat dengan
fasilitas pelayanan kesehatan, perawat dengan masyarakat serta
perawat dengan organisasi profesi keperawatan
Bahwa sebagimana yang dimaksud huruf a s.d. f di atas perlu
Pedoman Penyelesaian Sengketa Etik Keperawatan yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat
PPNI
Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi
Masyarakat
Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun
2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 133.AH.01.08
tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan
Pengawas PPNI
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7.
Memperhatikan

: 1.
2.
3.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI Hasil
MUNAS IX PPNI di Palembang Sumatera Selatan
Buku Kode Etik Keperawatan
Pedoman Perilaku sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan
Hasil Rapat Kerja MKEK tanggal 14-15 Oktober 2016

MEMUTUSKAN
Menetapkan

: Pedoman Penyelesaian Sengketa Etik Keperawatan

PERTAMA

: Pedoman Penyelesaian Sengketa Etik Keperawatan beserta lampiranlampirannya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Surat Keputusan ini
: Pedoman Penyelesaian Sengketa Etik Keperawatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum pertama digunakan sebagai Pedoman
penyelesaian sengketa etik bagi Perawat di Indonesia dalam
menjalankan Profesi nya.
: Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi (DPW), Dewan Pengurus
Daerah PPNI Kabupaten/ Kota (DPD), Dewan Pengurus Komisariat
PPNI (DPK), seluruh Indonesia dan Dewan Pengurus Luar Negeri
PPNI (DPLN), berkoordinasi dengan MKEK Pusat dan MKEK
Provinsi untuk mensosialisasikan dan melaksanakan keputusan ini
sesuai dengan tugas dan fungsi.
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan atau memerlukan penyempurnaan,
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Desember 2017
Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal

Harif Fadhillah
NIRA 31730002030

Mustikasari
NIRA 31730001926

Signed

Signed
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SAMBUTAN KETUA UMUM DPP PPNI
Assalamu’alaikum wr wb.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat
yang berdampak pada berbagai tatanan aspek kehidupan manusia
khususnya berdampak pada pelayanan kesehatan dimana perawat
berada pada tatanan pelayanan tersebut.

Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan mengacu kepada standar profesi
perawat yang meliputi standar kompetensi, standar praktik professional, standar kinerja
professional dan kode etik keperawatan. Dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan dan
kehidupan profesi permasalahan akan muncul berkaitan dengan etika dan pelanggaran
yang dilakukan baik oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan keperawatan dan
perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan.
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Akibat dari permasalahan tersebut berdampak beberapa hal diantaranya hubungan perawat
dan klien dalam tatanan pelayanan keperawatan yang tidak baik; hubungan antara teman
sejawat yang tidak harmonis hingga konflik berkepanjangan; hubungan dengan tenaga
kesehatan lain hingga dan lainnya. Jika hal tersebut tidak terselesaikan dapat berpengaruh
kepada kinerja dan perilaku yang tidak sesuai.

Sebagai organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), mempunyai
kewajiban menjaga anggotanya untuk tetap melaksanakan praktik keperawatan dan
kehidupan profesi perawat sesuai dengan kode etik keperawatan, yang digunakan sebagai
rujukan perawat Indonesia, maka perlu adanya acuan yang dapat membantu memberikan
arahan dan kebijakan dalam menyelesaikan permasalah yang berkaitan dengan etika
keperawatan guna menjaga keharmonisan dan keselarasan dalam pelayanan keperawatan
dan kehidupan profesi dalam suatu pedoman yang dapat dilaksanakan oleh PPNI sesuai
dengan tingkatan levelnya.

Untuk itu maka PPNI mengeluarkan Buku Pedoman Penyelesaian Sengketa Etik
Keperawatan bertujuan untuk memberikan acuan dan arahan cara penyelesaian yang
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berkaitan dengan sengketa etika keperawatan baik pada pelayanan keperawatan dan
kehidupan profesi.

Akhir kata, kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT dan penghargaan
kami yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun yang telah mendedikasikan waktu,
energi, dan pemikirannya dalam merampungkan Pedoman ini. Kami juga mengucapkan
terima kasih dan apresiasi kami kepada para kontributor, yang telah memberikan input
dalam konseptualisasi Pedoman, juga kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam
penyusunan, penyelesaian, dan sosialisasi, serta penyebaran Buku Pedoman Penyelesaian
Sengketa Etik Keperawatan ini. Semoga semua jerih payah seluruh pihak yang terlibat
dalam menyampaikan Buku ini ke tangan para pembaca menjadi sebuah amal baik bagi
kita semua.
Wassalamu’alaikum wr.wb.

Dewan Pengurus Pusat
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Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Harif Fadhillah
Ketua Umum
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Buku Pedoman Penyelesaian Sengketa
Etik Keperawatan. Pedoman ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan
Buku Pedoman Perilaku sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan yang mengacu
kepada Kode Etik Keperawatan. Pedoman Penyelesaian Sengketa Etik Keperawatan dibuat
bertujuan untuk memberikan acuan dan arahan cara penyelesaian yang berkaitan dengan
masalah etika keperawatan baik pada pelayanan keperawatan dan kehidupan profesi.

Profesi keperawatan merupakan profesi yang sangat menentukan keberhasilan pelayanan
kesehatan terhadap masyarakat karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling
lama berinteraksi dengan klien maupun keluarganya. Sentuhan asuhan keperawatan telah
dirasakan oleh klien sejak masuk rumah sakit, selama dirawat dan pada waktu pulang,
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maka kemungkinan untuk membuat kesalahan juga semakin besar, terutama yang terkait
dengan permasalahan etik, oleh karena itu perlu dibuat pedoman yang dapat digunakan
sebagai acuan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada MKEK DPP PPNI, MKEK DPW PPNI Provinsi,
PPNI pada semua tingkat kepengurusan dan berbagai pihak yang telah membantu
penyusunan pedoman ini, baik dalam bentuk materi maupun non materi yang tidak dapat
kami sebutkan satu per satu.

Akhir kata kami berharap Pedoman Penyelesaian Sengketa Etik Keperawatan dapat
bermanfaat untuk penyediaan pelayanan atau asuhan keperawatan yang bermutu dan
bermoral tinggi.

Tim Penyusun
Pedoman Penyelesaian Sengketa Etik Keperawatan
DPP PPNI
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di tatanan pelayanan keperawatan
dan pendidikan keperawatan berdampak pada perlunya peningkatan pengetahuan dan
kemampuan perawat sesuai dengan kompetensinya. Perkembangan ini berdampak pada
peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Peningkatan mutu pelayanan selayaknya selaras
dengan mutu yang diberikan oleh perawat sesuai kompetensinya, tetapi masih dirasakan
perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan makin meningkatnya keinginan dan kebutuhan
masyarakat akan pelayanan keperawatan yang cepat dan tanggap serta sejalan dengan
keinginan masyarakat serta makin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
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Dampaknya menyebabkan pengabdian seorang perawat tersebut makin hari makin
bertambah kompleks sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat
tersebut. Dalam menjalankan profesinya, perawat memilki nilai-nilai luhur yang terikat
kode etik perawat yaitu prinsip altruism yaitu untuk selalu melayani masyarakat dan
prinsip beneficence yaitu dalam membuat keputusan harus yang terbaik dan berpihak pada
masyarakat yang dilayani guna menghargai hak-hak asasi klien, maka setiap perawat harus
benar-benar menghayati dan mengamalkan kode etik keperawatan.

Perawat merupakan pemberi pelayanan keperawatan kepada klien, keluarga dan
masyarakat dalam bentuk pelaksanaan asuhan keperawatan, dimana secara langsung
terlibat dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat Indonesia dimana setiap program
pembangunan kesehatan bangsa maka perawat ada di setiap komponen pelayanan
kesehatan dan merupakan pemberi pelayanan utama yang selalu ada terdepan dan
terbanyak. Dalam memberikan pelayanan keperawatan perawat mengikuti standar profesi
dan kode etik keperawatan yang telah ditetapkan oleh Persatuan Perawat Nasional
Indonesia sebagai organisasi profesi perawat sesuai dengan Undang-undang nomor 38
tahun 2014 tentang Keperawatan. Kode Etik Keperawatan yang dijabarkan meliputi: 1)
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perawat dan klien; 2) perawat dan praktik; 3) perawat dan masyarakat; 4) perawat dan
teman sejawat; 5) perawat dan profesi, dimana ditiap penjabaran tersebut diatur perilaku
yang diukur. Lebih lanjut untuk pelaksanaan tugas membina anggota dalam penghayatan
dan pengamalan Kode Etik Keperawatan menjadi tugas dari Majelis Kehormatan Etik
Keperawatan Indonesia.

Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) berada ditingkat pusat dan provinsi dalam
struktur di dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI) dengan kewenangan adalah
menyelidiki dan merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan
pelanggaran kode etik profesi keperawatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga PPNI hasil Munas IX. Selain itu, dengan memperhatikan sistem norma
hukum yang masih belum mantap ditengah masyarakat yang mudah untuk menggugat
perawat sehingga dikawatirkan terjadi kesalahan dalam penafsiran, serta dalam rangka
menjalankan tugas profesi yang tercantum di dalam AD ART PPNI hasil Munas PPNI IX.
Batasan dalam penyelesaian masalah, jika berkaitan dengan etika keperawatan diselesaikan
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oleh Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK), sedangkan yang berkaitan dengan
hukum diselesaikan oleh Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik PPNI.

Sesuai dengan kewenangan MKEK tersebut, maka disusun pedoman yang diatur dalam
ART PPNI Hasil Munas IX yaitu Penyelesaian Sengketa Etik Keperawatan guna
memberikan arahan dan acuan tentang mekanisme Penyelesaian Sengketa Etik
Keperawatan.Pedoman Penyelesaian Sengketa Etik Keperawatan merupakan satu kesatuan
dengan Pedoman Perilaku sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, MKEK tetap memegang teguh asas praduga tak
bersalah terhadap perawat yang diadukan dan selama menjalani persidangan di majelis
hingga terbukti adanya pelanggaran etika keperawatan. Diharapkan dengan adanya
pedoman ini, bukan hanya harapan terwujudnya penerapan Kode Etik Keperawatan
sebagaimana mestinya, tetapi juga pelaksanaan tugas dan fungsi MKEK sebaik-baiknya
dalam menjadikan keperawatan untuk tetap dicintai masyarakatnya.
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B. Tujuan Pedoman

Pedoman Penyelesaian Sengketa Etik Keperawatan ini bertujun untuk memberikan arahan
dan acuan mekanisme Penyelesaian Sengketa Etik Keperawatan.
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BAB II
KETENTUAN UMUM

A. Pengertian

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam
maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundangundangan.

Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan
bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan
ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
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Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk
Asuhan Keperawatan.

Etika Keperawatan adalah nilai-nilai dan moralitas profesi keperawatan yang tercantum
dalam kode etik keperawatan

Kode Etik Keperawatan adalah pernyataan standar professional yang digunakan sebagai
pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan, yang
berpedoman pada dasar-dasar etika: 1) perawat dan klien; 2) perawat dan praktik; 3)
perawat dan masyarakat; 4) perawat dan teman sejawat; 5) perawat dan profesi

Kehidupan profesi adalah keadaan atau kondisi yang berkaitan dengan pekerjaan perawat
yang dilandasi sesuai dengan pendidikan dan keahliannya.

Konflik etik adalah ketidaksepahaman berdimensi etik akibat perbedaan kepentingan atau
kewenangan perawat, antar perawat dengan teman sejawat, perawat dengan tenaga
kesehatan lain, yang belum atau tidak melibatkan klien dalam hubungan perawat dengan
klien, yang dianggap akan berkepanjangan dan berpotensi menurunkan citra dan keluhuran
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profesi keperawatan atau kondisi sengketa profesi yang memerlukan kepastian pedoman
etik.

Sengketa adalah ketidaksepahaman atau perbedaan pendapat antara para pihak. Sengketa
yang dimaksud dalam pengertian ini terdiri dari dua yaitu:
1. Sengketa antara perawat dengan pihak klien atau keluarganya adalah ketidaksepahaman
atau perbedaan pendapat antara pihak perawat dengan pihak klien atau keluarga
(keduanya disebut para pihak) di dalam atau paska hubungan perawat-klien yang
berwujud diadukannya perawat tersebut kepada PPNI, MKEK atau dan peradilan
lainnya.
2. Sengketa profesi adalah ketidaksepahaman atau perbedaan pendapat antara pihak
perawat dengan perawat lainnya atau profesi kesehatan lainnya (keduanya disebut para
pihak) di dalam atau paska hubungan perawat-perawat atau perawat-profesi lainnya
yang berwujud diadukannya perawat tersebut kepada PPNI, MKEK atau dan peradilan
lainnya.
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B. Tugas dan Wewenang MKEK (Majelis Kehormatan Etik Keperawatan)

Dalam pelaksanaan tugasnya Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat berkoordinasi
dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI). Majelis
Kehormatan Etik Keperawatan Provinsi berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Wilayah
PPNI Provinsi. Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Provinsi memberikan laporan
pelaksanaan kegiatan secra periodik setiap tahun kepada Majelis Kehormatan Etik
Keperawatan Pusat.

Tugas MKEK Provinsi:
1.

Membina anggota dalam penghayatan dan pengamalan kode etik keperawatan di
wilayah hukum Provinsi

2.

Memberikan masukan terhadap pedoman penerapan etik dalam pemberian pelayanan
keperawatan dan pedoman penyelesaian pertentangan etik dalam pelayanan
keperawatan
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3.

Menyelidiki dan merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan
pelanggaran kode etik profesi keperawatan kepada pengurus MKEK Pusat

4.

Memfasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran etik keperawatan di wilayah hukum
Provinsi setelah berkoordinasi dengan MKEK Pusat

5.

Melaksanakan program kerja dan kebijakan MKEK Pusat di wilayah hukum Provinsi

Majelis Kehormatan Etik Pusat berwenang menyelidiki dan merekomendasikan
penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi keperawatan
kepada DPP PPNI.
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BAB III
KETENTUAN KHUSUS

A. Pembentukan dan Tugas Pokok MKEK

Pembentukan dan Kedudukan:
1. Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat dibentuk oleh DPP PPNI.
2. Majelis Kehormatan Etik Keperawatan berkedudukan di Pusat dan membentuk
perwakilan di tingkat Provinsi
3. Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat bertanggung jawab kepada DPP PPNI.

Tugas Pokok:
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1. Membina anggota dalam penghayatan dan pengamalan Kode Etik Keperawatan.
2. Membuat pedoman penerapan etik dalam pemberian pelayanan keperawatan dan
pedoman penyelesaian sengketa etik dalam pelayanan keperawatan.

B. Status MKEK

Status Majelis Kehormatan Etik Keperawatan sebagai berikut:
1. MKEK Pusat merupakan bagian dari kepengurusan Dewan Pengurus Pusat PPNI yang
merupakan pengelola dalam bidang Etik dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan
masalah etik serta memberikan laporan kepada DPP PPNI. Sedangkan MKEK Provinsi
merupakan kepengurusan ditingkat provinsi yang diberikan Surat Keputusan dari
MKEK Pusat. MKEK Provinsi mempunyai kewajiban bertanggung jawab pada MKEK
Pusat.
2. MKEK Pusat diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan memberikan
rekomendasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik
profesi keperawatan kepada DPP PPNI. Sedangkan MKEK Provinsi melakukan
penyelidikan dan rekomendasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan
pelanggaran kode etik profesi keperawatan kepada MKEK Pusat.
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3. MKEK melakukan sebagai berikut memeriksa, menyidangkan, membuat putusan setiap
konflik etika yang berpotensi sengketa
4. MKEK melakukan pembinaan etik profesi sesuai yurisdiksinya yang meneliti tata
administratif setiap konflik etik atau sengketa sebelum disidangkan dan setelah
diputuskan
5. MKEK melakukan penyelidikan kasus bermasalah, pengaduan, penelaahan etik setiap
perawat dengan atau tanpa sengketa di seluruh Indonesia yang dibahas, ditemukan atau
diadukan ke Dewan Pengurus PPNI sesuai dengan tingkatannya, baik yang telah,
sedang atau belum diberi putusan; belum, sedang atau telah menjalani sanksi etik
dengan atau tanpa pemulihan hak-hak profesi perawat teradu yang ditangani oleh
MKEK Pusat, MKEK Provinsi, dan Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya.
6. MKEK menganut sistem 2 (dua) tingkat yaitu tingkat pertama dan tingkat banding.
Putusan MKEK Provinsi merupakan putusan tingkat pertama yang para pihak dapat
mengajukan banding ke MKEK Pusat sesuai yurisdiksinya yaitu MKEK Pusat untuk
MKEK Provinsi. Putusan MKEK Pusat atau putusan banding MKEK atau putusan
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tingkat pertama yang tidak dibanding merupakan putusan final dan mengikat.
7. Untuk menjamin otonominya, MKEK berhak:

a. mendapatkan pendanaan untuk kegiatan persidangan dan lainnya sesuai tingkatannya
(MKEK Pusat mendapatkan pendanaan dari DPP PPNI; MKEK Provinsi
mendapatkan pendanaan dari DPW PPNI Provinsi);
b. memiliki tata cara administratif surat menyurat sesuai dengan ketentuan dan
yurisdiksi yang berlaku;
c. menjaga dan merahasiakan semua berkas kasus yang diadukan, dilaporkan,
disidangkan dan diputuskannya selama maksimal 5 (lima) tahun sejak tanggal
diadukannya;
d. melaporkan putusan yang dibuat ke DPP PPNI untuk dilaksanakan sesuai
yurisdiksinya, melaksanakan putusan tersebut dengan mengkoordinasikannya kepada
DPP PPNI;
e. mengkoordinasikan dengan DPP PPNI untuk memberikan pemulihan hak-hak
profesi terhadap perawat yang tidak terbukti melakukan pelanggaran etik atau telah
selesai menjalani sanksi etik sebagaimana putusan MKEK yang telah dilaksanakan;
f. MKEK membuat surat permohonan pemulihan hak-hak profesi kepada DPP PPNI
untuk menerbitkan surat keterangan tersebut mengacu kepada point e.
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C. WEWENANG KHUSUS MKEK

Wewenang khusus MKEK PPNI sesuai tingkatannya adalah sebagai berikut:
1.

menyampaikan pertimbangan pelaksanaan etik keperawatan dan usul secara lisan dan
atau tertulis, diminta atau tidak diminta kepada Dewan Pengurus PPNI sesuai
tingkatannya

2.

melakukan koordinasi internal setiap permasalahan tentang etik keperawatan dengan
Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya.

3.

melakukan koordinasi dengan Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya dalam
pelaksanaan kerjasama atau membentuk jejaring dengan berbagai lembaga sejenis dari
organisasi profesi lainnya, di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai tingkatannya
yang dipandang berdampak baik pada pelaksanaan dan penegakan etik keperawatan

4.

menyelesaikan konflik etik keperawatan yang menyangkut perbedaan kepentingan
pelayanan kesehatan antar Dewan Pengurus PPNI, namun tidak terbatas pada Dewan
Pengurus PPNI sesuai tingkatannya tetapi juga pada Badan kelengkapan PPNI (Ikatan
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& Himpunan; Kolegium Keperawatan), dan Badan-badan lainnya; khususnya yang
berpotensi

menjadi

sengketa

perawat,

dengan

cara

meneliti,

memeriksa,

menyidangkan dan memutuskan perkaranya.
5.

MKEK membuat fatwa, pedoman pelaksanaan etik dan peraturan kelembagaan
lainnya

dalam

pengabdian

profesi

untuk

meneguhkan

keluhuran

profesi,

penyempurnaan Kode Etik Keperawatan Indonesia dan atau meredam potensi konflik
etik antar perawat dan klien; perawat dan praktik; perawat dan masyarakat; perawat
dan teman sejawat; perawat dan profesi
6.

melakukan koordinasi penanganan kasus sengketa etik dengan MKEK sesuai
tingkatannya dan sesuai ketentuan yang berlaku.

7.

MKEK Pusat atas permintaan DPW PPNI Provinsi memberikan Surat Keputusan
pembentukan MKEK Provinsi

8.

MKEK Pusat melakukan pengumpulan semua data dan informasi tentang pengaduan
etika, konflik etik dan atau sengketa perawat yang diperoleh dan diselesaikan oleh
DPP PPNI dan data dari MKEK Provinsi, sedangkan MKEK Provinsi melakukan hal
yang sama dari wilayah dan data DPW PPNI Provinsi

9.

MKEK membentuk tim etik MKEK dan mengatur administratif sesuai tingkatan
MKEK.
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10. MKEK Pusat membuat pengaturan, pengelompokan dan tatacara persidangan
kemahkamahan MKEK sesuai dengan perkembangan masyarakat, keorganisasian
PPNI, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan
11. melakukan kewenangan lain dalam pembinaan etik keperawatan yang ditetapkan
kemudian oleh DPP PPNI bersama MKEK Pusat.

D. KEWAJIBAN MKEK

Kewajiban Majelis Kehormatan Etik Keperawatan sebagai berikut:
1.

MKEK wajib ikut mempertahankan hubungan perawat-klien sebagai hubungan
kepercayaan.

2.

MKEK Pusat mempertanggungjawabkan kinerja dari program kerjanya kepada DPP
PPNI, dan MKEK Provinsi kepada DPW PPNI Provinsi dan MKEK Pusat

3.

MKEK Pusat dalam batas kemampuannya wajib meningkatkan kapasitas pengetahuan,
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sikap dan ketrampilan pengurus MKEK Provinsi yang memerlukannya.
4.

Menyusun keseragaman kurikulum etik keperawatan sesuai jenjang pendidikan dan
jenis perawat Indonesia mengacu kepada Undang-undang Nomor 38 tahun 2014
tentang Keperawatan

5.

Apabila diminta oleh Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya, memberikan
rekomendasi dan penilaian etik bagi para perawat yang ingin melakukan praktik
keperawatan, pengabdian profesi atau untuk kepentingan lainnya sesuai yurisdiksinya.

6.

Sesuai yurisdiksinya, membantu Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya dalam
menyelesaikan dan menyidangkan kasus status keanggotaan organisasi profesi seorang
perawat.

E. HUBUNGAN KERJA MKEK

Hubungan kerja Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) sebagai berikut;
1.

MKEK Pusat membina MKEK Provinsi dalam aspek kelembagaan dan peningkatan
kompetensi sumber daya manusia anggotanya.
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2.

MKEK Provinsi dalam pelaksanaan tugas kemahkamahan dan pembinaan etik profesi
dapat merujuk dan berkonsultasi ke MKEK Pusat dan MKEK Pusat dalam
pelaksanaan tugas kemahkamahan dan pembinaan etik profesi dapat merujuk dan
berkonsultasi ke DPP PPNI

3.

Dalam keadaan tertentu rujukan sebagaimana nomor (2) dapat dalam bentuk
pelimpahan wewenang penanganan tugas kemahkamahan.

4.

Hubungan kerja antara MKEK dengan Dewan Pengurus PPNI yang tidak setingkat
seperti DPD PPNI Kabupaten/ Kota; DPK PPNI, dilakukan melalui DPW PPNI
Provinsi; DPLN PPNI dilakukan melalui DPP PPNI

5.

MKEK dapat langsung berhubungan koordinatif secara kelembagaan dan penanganan
perkara kasus dengan lembaga atau majelis etik lain atau penegak hukum sesuai
dengan tingkatan dan yurisdiksinya, termasuk melakukan tugas dan kewenangan
kemahkamahan bersama-sama jika terdapat hubungan erat antara perawat teradu
dengan pihak teradu dari profesi atau kelembagaan tersebut

6.

Ketentuan lebih lanjut tentang kemahkamahan bersama sebagaimana nomor (5) di atas
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ditentukan oleh rapat MKEK yang dipimpin oleh Ketua MKEK.
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BAB IV
TATALAKSANA PEMBINAAN ETIK KEPERAWATAN

A. TUJUAN

Tujuan Umum :
1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perawat
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan kaidah dasar etik
keperawatan oleh para perawat di Indonesia dalam pelaksanaan profesi keperawatan

Tujuan khusus:
1. Memberikan kesadaran bahwa keputusan etik dalam praktik adalah amat menentukan
keluhuran profesi perawat
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2. Menekan konflik etik antar sejawat dengan diterapkannya etik kesejawatan yang terus
menerus.

3. Mengurangi perbuatan berulang bagi perawat yang merupakan upaya pencegahan
penyimpangan perilaku etik
4. Melaksanakan kerjasama dalam bidang etik keperawatan dengan berbagai pihak terkait
yang berkepentingan.

B. WEWENANG

Wewenang Pembinaan Etik Keperawatan oleh MKEK sebagai berikut:
1. Bersama Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya, memantau perencanaan, proses
dan evaluasi pelaksanaan etik keperawatan yang dilakukan oleh setiap perawat dalam
pengabdian profesinya yang berada di wilayah, daerah keanggotaan atau lokasi tempat
praktiknya masing-masing.
2. Melakukan penilaian singkat, penyaringan, pengelompokan dan pemilahan kasus
sengketa perawat, kasus dugaan pelanggaran etik keperawatan dengan atau tanpa
Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya untuk ditindaklanjuti (dijadwalkan sidang)
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3. Melakukan penelaahan kasus sengketa perawat atau konflik etik
4. Bersama dengan Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya melakukan penyelesaian
kasus sengketa perawat ringan/ sederhana atau sengketa yang melibatkan antar sesama
sejawat, mendahului penyidangan perkara oleh MKEK.
5. Bersama Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya, mengeksekusi sanksi etik yang
telah diputuskan, melakukan pembinaan etik (pendidikan, pelatihan, bimbingan)
terhadap perawat yang dinyatakan melanggar etik dan merekomendasikan pemulihan
hak-hak profesi perawat yang telah menjalani sanksi etik ataupun tidak terbukti
melakukan pelanggaran etik sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Melakukan kewenangan lain dalam pembinaan etik keperawatan yang ditetapkan
kemudian oleh DPP PPNI ataupun MKEK Pusat.
7. Kewenangan pembinaan etik keperawatan nomor (2), (3), (4), (5) dan (6) tersebut wajib
dilaporkan ke Ketua MKEK sesuai tingkatannya
8. Tata cara teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana nomor (7) di atas akan ditentukan
oleh Keputusan Ketua MKEK sesuai tingkatannya.

C. SASARAN
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Sasaran yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran pembinaan
etik keperawatan adalah:
1. Sasaran langsung: a) seluruh perawat yang menjalankan praktik keperawatan dan
pengabdian profesi keperawatan di Indonesia; b) Seluruh perawat yang baru
menyelesaikan pendidikan dari institusi pendidikan keperawatan dalam dan ataupun
luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Sasaran tidak langsung: a). seluruh tenaga kesehatan lainnya yang turut serta secara
aktif menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Indonesia; b) seluruh petugas
pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya yang karena ruang lingkup pekerjaannya
ada kaitan dengan pengabdian profesi dan praktik keperawatan di Indonesia; c) seluruh
mahasiswa lainnya yang sedang menjalankan pendidikan di institusi pendidikan
keperawatan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Page 21 of 39

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

D. KEGIATAN

Kegiatan yang dilakukan dalam program pembinaan etik keperawatan yaitu:
1. Turut membantu penyelenggaraan pendidikan etik keperawatan di fakultas/ program
studi bidang kesehatan lainnya di Indonesia hingga jenjang akademik tertinggi.
2. Menyelenggarakan berbagai bentuk pertemuan koordinatif (pemantapan kelembagaan,
peningkatan kapasitas) maupun perseorangan (konsultasi, tatap muka) guna membahas
dan mengkaji berbagai aspek etik keperawatan
3. Menyelenggarakan berbagi bentuk pertemuan profesi (seminar, lokakarya, penataran,
pelatihan, kursus dan lain sebagainya) guna membahas dan mengkaji berbagai aspek
etik keperawatan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menerbitkan dan menyebarluaskan berbagai bahan-bahan informasi tentang etik
keperawatan kepada seluruh mahasiswa keperawatan dan para perawat di Indonesia.
5. Mendorong eksistensi kelembagaan etik di seluruh Indonesia, termasuk yang
diprogramkan oleh pemerintah seperti Komite Etik Rumah Sakit dan Komite Etik
Penelitian.
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6. Menyelenggarakan berbagai kegiatan lainya sepanjang dinilai sesuai dan dapat
mencapai tujuan pembinaan etik keperawatan di Indonesia.
7. Melaksanakan kegiatan lainnya sebagaimana ditentukan oleh pedoman ini dan peraturan
organisasi PPNI.

E. PEMBINAAN

Materi yang akan dipergunakan pada pembinaan etik keperawatan meliputi:
1. Lafal sumpah perawat
2. Buku Kode Etik Keperawatan Indonesia
3. Pedoman Perilaku sebagai penjabaran Kode Etik Keperawatan
4. Peraturan Organisasi tentang Disiplin Organisasi
5. Standar Profesi Perawat Indonesia
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI
7. Hak asasi manusia dan kesehatan
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8. Materi-materi lain sepanjang yang dinilai sesuai dan dapat mencapai tujuan pembinaan
etik keperawatan di Indonesia.

F. MATERI PEMBINAAN

Materi Pembinaan etik keperawatan dilaksanakan oleh MKEK dalam bentuk:
1. MKEK Pusat bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan garis-garis besar
program kerja khususnya pembinaan etik keperawatan seluruh Indonesia.
2. MKEK Provinsi bertanggung jawab dalam menjabarkan kebijakan dan garis-garis besar
program sebagaimana maksud nomor (1) dan mengkoordinasikan pelaksanaannya untuk
pembinaan tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, Komisariat
3. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana tersebut pada nomor (1), MKEK bekerja
sama dengan Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan untuk itu.

COPY

Page 23 of 39

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

BAB V
TATALAKSANA PENANGANAN SENGKETA ETIK KEPERAWATAN

A. TUJUAN

Tujuan Umum: makin meningkatnya penghayatan dan pengamalan etik keperawatan serta
makin meningkatnya profesionalisme dan pengabidan profesi perawat di Indonesia sebagai
profesi luhur dan mulia dalam turut mempercepat tercapainya tujuan program
pembangunan nasional, khususnya program pembangunan kesehatan.

Tujuan Khusus:
1. Terselesaikannya berbagai masalah dugaan konflik etik, sengketa perawat dan
pelanggaran etik keperawatan yang terjadi di Indonesia dengan atau tanpa penjatuhan
sanksi etik.
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2. Tegaknya kebenaran dan keadilan bagi seluruh perawat sebagai penyelenggara praktik
dan pengabdian profesi keperawatan di Indonesia.

3. Terkompilasinya pedoman etik, kasus etik dan penyempurnaan Kode Etik Keperawatan
Indonesia sebagai hikmah pembelajaran bagi perbaikan praktik keperawatan yang akan
datang.
4. Peningkatan kapasitas atau kemampuan anggota

B. WEWENANG

Wewenang Penanganan Sengketa Etik Keperawatan sebagai berikut:
1. Menilai keabsahan dan meneliti pengaduan, menetapkan persidangan, memeriksa dan
menilai bukti-bukti, memanggil dan memeriksa saksi-saksi, menyidangkan kasus
perawat teradu atau diadukan akibat dugaan penyimpangan sikap, tindak, perilaku,
kesalahan dan pelanggaran praktik profesi keperawatan, menetapkan adanya
pelanggaran etik atau tidak, kemudian menjatuhkan sanksi etik bagi yang terbukti
melanggarnya sesuai ketentuan yang berlaku dari sengketa medik yang diperiksanya.
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2. Menilai keabsahan pengaduan, memeriksa, menilai bukti-bukti, memanggil dan
memeriksa saksi-saksi, menyidangkan, menetapkan putusan dugaan konflik etik antara
perawat-perawat; antara sesama perangkat dan jajaran Dewan Pengurus PPNI; serta
antara perawat dengan kesehatan lainnya.
3. Melakukan pemeriksaan, penyidangan, penjatuhan sanksi dan penilaian banding kasus
konflik etik dan atau sengketa perawat yang telah diperiksa, disidangkan dan dijatuhi
sanksi etik oleh lembaga-lembaga etik atau disiplin dalam Dewan Pengurus PPNI sesuai
tingkatannya, apabila terdapat ketidakpuasan para pihak.
4. Menyidangkan kasus etik yang dikirim oleh MKEK sesuai tingkatannya atau lembaga
disiplin tenaga kesehatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Merujuk kasus sengketa perawat yang merupakan dugaan pelanggaran disiplin
keperawatan kepada Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Indonesia sesuai
tingkatannya apabila telah berfungsi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Memulihkan hak-hak profesi perawat terhukum yang telah selesai menjalani sanksi etik
ataupun tidak terbukti melakukan pelanggaran etik.
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7. Melakukan pemeriksaan, penyidangan bersama majelis etik dari organisasi profesi
lainnya yang terkait.

8. Kewenangan lain dalam pembinaan etik keperawatan yang ditetapkan kemudian oleh
DPP PPNI ataupun MKEK Pusat.

C. PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Penanganan Sengketa Etik Keperawatan sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan mahkamah persidangan, Ketua MKEK Pusat, Ketua MKEK
Provinsi berhak menunjuk secara tertulis ketua atau salah satu anggota MKEKnya
sebagai ketua pemeriksa dalam persidangan di tingkatannya masing-masing.
2. Ketua pemeriksa sebagaimana dimaksud nomor (1) dapat berasal dari spesialisasi/
keseminatan yang sama atau paling dekat keterkaitannya dengan perawat teradu.
3. Apabila ketua pemeriksa bukan perawat yang sama spesialisasi/ keseminatannya dengan
perawat teradu, maka salah satu anggota pemeriksa harus berasal dari spesialisasi/
keseminatan yang sama atau paling dekat keterkaitannya dengan perawat teradu.
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4.

Jumlah pemeriksa minimal adalah 3 (tiga) orang atau lebih besar dengan catatan gasal
jumlahnya.

5.

Bila diperlukan, keanggotaan pemeriksa MKEK dapat ditambah dengan 2 (dua) orang
anggota tidak tetap (dapat berasal dari Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya),
yang penunjukkannya atas dasar keperluan akan keahlian tertentu sesuai dengan
perkara kasus perawat teradu yang ditangani.

6.

Selama menangani perkara kasus, anggota tidak tetap memiliki hak dan kewajiban
yang sama dengan pengurus MKEK lainnya.

7.

Kepengurusan anggota tidak tetap segera berakhir setelah selesainya penanganan
perkara kasus yang bersangkutan.

8.

Dalam keadaan luar biasa, anggota tidak tetap pemeriksa dapat diangkat dari anggota
MKEK Pusat atau MKEK Provinsi atau Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya
(yang ditunjuk Ketua Umum DPP PPNI/ Ketua DPW PPNI Provinsi) yang
berpengalaman, memiliki integritas amat baik dan kepedulian besar terhadap etik
keperawatan

9.
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Dalam hal pengangkatan anggota tidak tetap pemeriksa perawat sebagaimana
dimaksud nomor (5) di atas, harus mendapatkan persetetujuan secara tertulis dari
Ketua Umum DPP PPNI/ Ketua DPW PPNI Provinsi

10. Dalam hal penyelesaian konflik etik antar perawat susunan dan cara kerja pemeriksa
dapat dibentuk tersendiri oleh Ketua MKEK sesuai tingkatannya

dengan

yurisdiksinya.
11. Dalam hal penyelesaian konflik etik antar lembaga, perangkat dan jajaran di
lingkungan PPNI susunan dan cara kerja pemeriksa dapat dibentuk tersendiri oleh
Ketua MKEK Pusat.
12. Dalam perkara banding dari para pihak, pemeriksa ditentukan oleh Ketua MKEK
sesuai yurisdiksinya sebagaimana ketentuan yang berlaku.
13. Secara teknis, ketentuan sebagaimana dimaksud nomor (11) di atas dapat
didelegasikan pelaksanaannya kepada Ketua MKEK Provinsi setempat.
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D. PENGADUAN

Pengaduan Penanganan Sengketa Etik Keperawatan sebagai berikut:
1.

Pengaduan dapat berasal dari:
a. Langsung oleh pengadu seperti klien, teman sejawat, tenaga kesehatan lainnya,
institusi kesehatan, dan organisasi profesi.
b. Rujukan/ banding dari MKEK Provinsi untuk MKEK Pusat
c. Temuan Dewan Pengurus sesuai tingkatannya
d. Hasil verifikasi DPP PPNI atau lembaga disiplin profesi atau lembaga pembinaan
etik yang menemukan adanya dugaan pelanggaran etik sesuai ketentuan yang
berlaku.
e. Hal-hal lain yang akan ditentukan kemudian oleh MKEK Pusat sesuai dengan asas
keadilan dan pencapaian tujuan pembinaan etik profesi.

2.

Pengaduan disampaikan melalui DPK PPNI/ DPD PPNI Kabupaten/ Kota/ DPW PPNI
Provinsi/ DPLN PPNI/ DPP PPNI atau langsung ke MKEK Provinsi tempat kejadian
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perkara kasus aduan tersebut.
3.

Dalam hal pengaduan disampaikan ke DPK PPNI/ DPD PPNI Kab/Kota/ DPW PPNI
Provinsi/ secara khusus dan tertutup, aduan tersebut langsung disampaikan oleh DPK
PPNI/ DPD PPNI Kab/Kota/ DPW PPNI Provinsi ke MKEK Provinsi tanpa syarat
apapun untuk dilakukan penelaahan. Dalam hal pengaduan disampaikan secara
terbuka atau tidak langsung, Ketua DPK PPNI/ DPD PPNI Kab/Kota/ DPW PPNI
Provinsi/ dapat meminta penelitian atau penelahaan bersama MKEK Provinsi.

4.

Dalam hal pengaduan disampaikan melalui DPP PPNI secara khusus dan tertutup,
DPP PPNI meneruskan ke MKEK Pusat tanpa syarat apapun untuk dilakukan
penelaahan. Dalam hal pengaduan disampaikan secara terbuka atau tidak langsung,
Ketua DPP PPNI dapat meminta penelitian atau penelahaan bersama MKEK Pusat dan
MKEK Provinsi tempat kejadian sesuai yurisdiksinya. Untuk DPLN dapat langsung
menyampaikan ke DPP PPNI

5.

Pengaduan diajukan secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat: a) identitas
pengadu; b) nama dan alamat tempat praktik perawat dan waktu tindakan dilakukan; c)
alasan sah pengaduan; dan d) bukti-bukti atau keterangan saksi atau petunjuk yang
menunjang dugaan pelanggaran etik tersebut.
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6.

Dalam hal pengaduan tidak lengkap atau tidak sah atau berisi keterangan yang
dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk pembinaan pengabdian profesi,
Ketua MKEK setempat dapat menolak atau meminta pengadu memperbaiki atau
melengkapinya.

7.

Pemanggilan pengadu dapat dilakukan sampai 3 kali berturut-turut dan jika telah 3 kali
pengadu tetap tidak datang tanpa alasan yang sah, maka pengaduan tersebut
dinyatakan batal.

8.

Sebaliknya jika pada pemanggilan ke 3 teradu tetap tidak datang tanpa alasan yang
sah, penanganan kasus dilanjutkan tanpa kehadiran teradu dan putusan yang
ditetapkan dinyatakan sah dan tidak dapat dilakukan banding.

9.

Pengadu, teradu dan saksi yang dimintakan keterangan dalam sidang-sidang MKEK
tidak diambil sumpah, melainkan diminta kesediaan untuk menanda-tangani
pernyataan tertulis di depan MKEK bahwa semua keterangan yang diberikan adalah
benar.

10. Jika pengadu, teradu dan saksi menolak permintaan ini sebagaimana dimaksud nomor
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(9) di atas, maka hal tersebut dicatat untuk bahan pertimbangan pada waktu
pengambilan keputusan.

11. Pengaduan dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan bukti-bukti yang layak, tidak
disertakan nama lengkap dan alamat pengadu atau perkara/ kejadian khusus yang
diadukan tersebut telah melampau masa 2 (dua) tahun sejak tanggal diterimanya
pengaduan oleh MKEK.
12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pengaduan, akan ditentukan lebih lanjut melalui
keputusan Ketua MKEK Pusat/ DPP PPNI.

E. PENELAAHAN

Penelaahan Penanganan Sengketa Etik Keperawatan sebagai berikut:
1.

Setelah proses pengaduan dinilai sah, dilakukan proses penelahaan.

2.

Dalam penanganan perawat teradu dalam tahap penelaahan sampai dengan penjatuhan
sanksi etik MKEK menggunakan asas praduga tak bersalah.
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3.

Penelaahan dugaan pelanggaran etik keperawatan tahap pertama menjadi tugas dan
wewenang MKEK Provinsi setempat dimana pengaduan tersebut pertama kali
diterima atau sesuai dengan yurisdiksinya.

4.

Penelaahan dilakukan dalam bentuk sidang MKEK yang dinyatakan khusus untuk itu.

5.

Urutan kegiatan penelaahan kasus dilakukan sebagai berikut:
a. Mempelajari keabsahan surat pengaduan
b. Bila perlu mengundang klien atau keluarga pengadu untuk klarifikasi awal
pengaduan yang disampaikan.
c. Bila perlu mengundang perawat teradu untuk klarifikasi awal yang diperlukan.
d. Bila diperlukan melakukan kunjungan ke tempat kejadian/ perkara.

6.

Di akhir penelaahan, Ketua MKEK menetapkan pengaduan tersebut layak atau tidak
layak untuk disidangkan oleh pemeriksa.

7.

Dalam keadaan dampak atas pengaduan tersebut dipandang dapat merugikan profesi
keperawatan secara keseluruhan atau pengaduannya dilakukan secara semena-mena,
dalam penelahaan ini Ketua MKEK dapat meminta pertimbangan Ketua Dewan
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Pengurus PPNI sesuai tingkatannya untuk dilakukan penelaahan ulang secara
bersama-sama.
8.

Dalam hal terjadi pengaduan sebagaimana dimaksud nomor (6) di atas, Ketua MKEK
dengan atau tanpa Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannyadapat menetapkan layak
atau tidak layaknya disidangkan.

9.

Sekretaris MKEK bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan risalah
penelaahan. Apabila Sekretaris MKEK berhalangan, dapat digantikan oleh Wakil
Sekretaris, atau anggota MKEK lain yang ditunjuk oleh Ketua MKEK.

F. PERSIDANGAN

Persidangan pemeriksaMKEK penanganan Sengketa Etik Keperawatan dilakukan setelah
selesainya proses penelaahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.

Persidangan Pemeriksa dapat merupakan persidangan kemahkamahan setelah
dinyatakan dan dicatat khusus untuk itu.

2.

Persidangan sebagaimana nomor (1) dipimpin oleh Ketua divisi MKEK.
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3.

Persidangan Pemeriksa dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah
anggota atau oleh seluruh pemeriksa MKEK yang ditugaskan tertulis untuk itu oleh
Ketua MKEK.

4.

Persidangan MKEK bersifat tertutup, kecuali jika dinyatakan lain.

5.

Pertimbangan tentang tertutup atau tidaknya persidangan MKEK, ditentukan oleh
Ketua MKEK atau Ketua Pemeriksa.

6.

Ketua MKEK berhak menetapkan saksi-saksi, ahli-ahli, barang bukti-barang bukti
atau petunjuk-petunjuk lainnya untuk disajikan dalam persidangan MKEK.

7.

Sekretaris MKEK bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan risalah
persidangan, termasuk barang bukti atau petunjuk yang diajukan para pihak. Apabila
Sekretaris MKEK berhalangan, dapat digantikan oleh Wakil Sekretaris, atau anggota
MKEK lain yang ditunjuk oleh Ketua Pemeriksa selaku pimpinan sidang.

8.

Putusan persidangan Pemeriksa MKEK diambi atas dasar musyawarah dan mufakat.

9.

Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, putusan diambil atas dasar
perhitungan jumlah suara terbanyak dari majelis pemeriksa, dengan tetap mencatat
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jumlah dan alasan pendapat yang berbeda (dissenting opinion).
10. Dalam persidangan perkara, setiap anggota Pemeriksa MKEK mempunyai hak bicara
dan hak suara, sedangkan anggota MKEK di luar pemeriksa hanya memiliki hak
bicara.
11. Ketua Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya (atau yang mewakilinya), Ketua
perangkat atau jajaran organisasi PPNI yang setingkat (atau yang mewakili) wajib
hadir dalam sidang sesuai jadwal yang ditentukan ketua pemeriksa.
12. Ketua berhak mengundang pihak-pihak lain yang terkait untuk pembuktian termasuk
Ketua Komite Keperawatan Rumah Sakit, Panitia Etik Rumah Sakit atau perawat lain
sebagai saksi atau pihak lain yang dianggap perlu/ relevan
13. Tatacara persidangan dan ketentuan para pihak yang dapat menghadirinya akan
ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan MKEK Pusat/ DPP PPNI.
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G. ALAT BUKTI

Alat Bukti Penanganan Sengketa Etik Keperawatan sebagai berikut:
1. Alat bukti adalah surat-surat, rekam medik, obat atau bagian obat, alat kesehatan,
benda-benda, dokumen, kesaksian-kesaksian, kesaksian ahli atau petunjuk yang terkait
langsung dalam pengabdian profesi atau hubungan perawat-klien yang masing-masing
menjadi teradu-pengadu atau para pihak.
2. Pada waktu penelahaan atau persidangan, MKEK dapat meminta diperlihatkan,
diperdengarkan, dikopi, difoto,digandakan atau disimpankannya alat bukti asli
sebagaimana dimaksud nomor (1) di atas.
3. Jika pengadu dan atau teradu menolak melakukan permintaan MKEK sebagaimana
dimaksud nomor (2) di atas, maka hal tersebut dicatat sebagai bahan pertimbangan
MKEK dalam menjatuhkan putusan.
4. MKEK tidak berwenang melakukan penyitaan atas alat bukti asli yang diajukan oleh
masing-masing pengadu dan teradu.
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5. Dalam hal alat-alat bukti tersebut merupakan sesuatu yang merupakan dugaan pidana
atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, MKEK
berhak meneruskannya kepada pihak yang berwenang.

6. Petunjuk sebagaimana dimaksud nomor (1) di atas dapat berupa rekomendasi atau
temuan badan advokasi/ pengkajian profesi/ badan lain sejenis di perangkat dan jajaran
PPNI yang dapat ditentukan lebih lanjut oleh keputusan Ketua MKEK Pusat/ DPP
PPNI.

H. PEMBELAAN

Pembelaan Penanganan Sengketa Etik Keperawatan sebagai berikut:
1. Pada saat penelahaan maupun persidangan, perawat teradu berhak didampingi oleh
pembela.
2. Pembela yang dimaksud nomor (1) ialah Bantuan Hukum atau perangkat dan jajarannya
atau perorangan anggota PPNI yang berpengalaman etik dan atau etik profesi yang
ditunjuk resmi dan tertulis oleh perawat teradu serta diterima oleh pemeriksa.
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3. Kecuali dinyatakan lain, kuasa hukum atau pengacara atau keluarga/ kerabat perawat
teradu tidak dibenarkan mendampingi kliennya sebagai salah satu pihak selama
penelahaan atau persidangan.
4. Pendampingan oleh kuasa hukum, pengacara atau keluarga/ kerabat perawat teradu
sebagaimana dimaksud nomor (3) diatas harus diajukan terlebih dahulu secara tertulis
satu minggu sebelum dimulai penelahaan atau persidangan.
5. Ketua MKEK setempat atau ketua pemeriksa sebagaimana dimaksud nomor (4) di atas
berhak setiap saat untuk menetapkan kuasa hukum, pengacara, keluarga/ kerabat atau
pembela tersebut meninggalkan ruang penelahaan atau persidangan, atau kembali
menghadirkannya pada saat persidangan berikutnya.

I. SAKSI DAN SAKSI AHLI

Saksi dan Saksi Ahli Penanganan Sengketa Etik Keperawatan sebagai berikut:
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1. Dalam rangka pembuktian atau membuat lebih jelas perkara dalam persidangan MKEK
dapat meminta kehadiran saksi dan saksi ahli.

2. Saksi adalah tenaga perawat, tenaga kesehatan, pimpinan sarana kesehatan, perorangan
atau praktisi kesehatan lainnya yang mendengar atau melihat atau yang ada kaitan
langsung dengan kejadian/ perkara atau perawat yang diadukan.
3. Saksi ahli adalah perawat yang memiliki keahlian dan keilmuan yang tidak terkait
langsung dengan kejadian/ perkara dan tidak memiliki hubungan keluarga atau
kedinasan dengan perawat teradu atau dengan klien pengadu.
4. Saksi ahli yang dimaksud harus diambil dari perawat praktisi yang sama jenis keahlian/
keseminatannya dan setara fasilitas tempat bekerjanya dengan perawat teradu atau yang
ditunjuk oleh Ikatan dan Himpunan atau perangkat dan jajaran PPNI lainnya atas
permintaan MKEK.
5. Para pihak dapat mengajukan saksi atau saksi ahlinya masing-masing, namun keputusan
penerimaan kesaksian atau kesaksian ahli ditentukan oleh ketua pemeriksa.
6. Apabila kualifikasi sebagaimana dimaksud nomor (4) dan (5) di atas tidak ditemukan
Ketua MKEK atas permintaan ketua pemeriksa dapat meminta saksi ahli lain dari dalam
atau luar PPNI.
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J. PUTUSAN PEMERIKSA MKEK

Putusan Pemeriksa MKEK Penanganan Sengketa Etik Keperawatan sebagai berikut:
1.

Putusan adalah ketentuan akhir berupa ketetapan bersalah atau tidak bersalah perawat
teradu, dengan berupa dinyatakannya melanggar atau tidak melanggar Kode Etik
Keperawatan Indonesia

2.

Putusan bersalah diikuti dengan sanksi sekaligus cara, ciri dan lama pembinaan
perawat pelanggar dari Pemeriksa atau MKEK terhadap hasil penelaahan dan
persidangan dugaan pelanggaran etik keperawatan terhadap perawat teradu oleh klien/
keluarga pengadu

3.

Putusan sidang Pemeriksa MKEK diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.

4.

Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan atau putusan diambil atas
dasar perhitungan suara terbanyak dari pemeriksa, dengan tetap mencatat perbedaan
pendapat (dissenting opinion) yang ada.

5.

Kecuali dinyatakan lain, putusan MKEK adalah bersifat rahasia.

6.

Putusan MKEK Provinsi dapat dilakukan banding ke MKEK Pusat, paling lambat 2
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(dua) minggu setelah putusan ditetapkan
7.

Putusan yang tidak dibanding atau putusan MKEK Pusat adalah suatu ketetapan final,
mengikat dan langsung berlaku, kecuali diputuskan lain oleh Munas PPNI yang
khusus untuk itu.

8.

Kekeliruan cara pembuatan putusan atau penerapan aturan Kode Etik Keperawatan
Indonesia terhadap kasus yang disidangkan oleh pemeriksa terhadap perawat teradu
dapat dikaji ulang atau diklarifikasi oleh Ketua MKEK setempat untuk dilakukan
sidang ulang perumusan kembali.

9.

Ketentuan lebih lanjut dari kekeliruan, dikaji ulang atau klarifikasi sebagaimana
dimaksud nomor (8) di atas diatur lebih lanjut oleh Keputusan Ketua MKEK Pusat.

10. Putusan sebagaimana dimaksud nomor (7) yang telah berkekuatan etik tetap oleh
pemeriksa dikirim kepada MKEK untuk ditentukan pelaksanaan sanksinya, dengan
atau tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dewan PengurusPPNI setingkat.
11. Apabila terdapat perbedaan cara pelaksanaan sanksi atau cara pembinaan terhadap
perawat pelanggar etik sebagaimana dimaksud nomor (10) di atas, dikonsultasikan ke
dan ditetapkan oleh Ketua MKEK setingkat sesuai yurisdiksinya.
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12. Putusan tentang kesalahan perawat pelanggar etik dibedakan atas kesalahan ringan,
kesalahan sedang dan kesalahan berat.
13. Penetapan kategori berat ringannya kesalahan didasarkan atas kriteria sebagai berikut:
a. Akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan pasien
b. Akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi
c. Akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum
d. Itikad baik teradu dalam turut menyelesaikan kasus
e. Motivasi yang mendasari timbulnya kasus
f. Situasi lingkungan yang mempengaruhi timbulkan kasus
14. Batasan waktu yang dibutuhkan untuk proses persidangan atau persidangan kembali
setelah penundaan sidang hingga pembuatan putusan paling lama adalah 3 (tiga)
bulan.
15. Ketua MKEK mengirim amar putusan ke Ketua PPNI setingkat dan kepada perawat
pelanggar/ yang bersangkutan.
16. Kepada pihak klien pengadu putusan dapat disampaikan secara lisan, dengan bukti
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tertulisnya disimpan di MKEK.

17. Salinan Putusan MKEK Provinsi disertai riwayat singkat kasus, identitas, masalah dan
kategori atau kualifikasi putusannya dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
ditetapkan atau secara kumulatif berkala setiap 3 bulan harus disampaikan ke MKEK
Pusat untuk dilakukan kompilasi.
18. Pengiriman salinan putusan MKEK sebagaimana dimaksud nomor (17) dapat
ditujukan ke Ketua PPNI yang setingkat.
19. Putusan MKEK setelah terbukti terdapat pelanggaran disiplin dapat dikirim ke MKEK
Provinsi sesuai yurisdiksinya atau ke lembaga resmi yang bertanggungjawab atas
akreditasi, lisensi dan registrasi perawat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Salinan putusan MKEK tidak boleh diberikan kepada pihak penyidik atas alasan
apapun.
21. Ketentuan lebih lanjut tatacara pengiriman putusan sebagaimana dimaksud nomor (18)
di atas diatur oleh Keputusan Ketua MKEK Pusat/ DPP PPNI.
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K. SANKSI

Sanksi Penanganan Sengketa Etik Keperawatan sebagai berikut:
1.

Sanksi terhadap perawat pelanggar etik bersifat pembinaan dan ditetapkan oleh majelis
pemeriksa MKEK.

2.

Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud nomor (1) berada di tangan MKEK untuk
dan atas nama pengurus PPNI setingkat.

3.

Sanksi yang diberikan tergantung dari berat ringannya kesalahan yang dilakukan
perawat teradu.

4.

Sanksi sebagaimana dimaksud nomor (1) dan (2) di atas dapat berupa:
a. Penasehatan
b. Peringatan lisan
c. Peringatan tertulis
d. Pembinaan perilaku
e. Reschooling (pendidikan/ pelatihan ulang)
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f. Pemecatan sementara sebagai anggota PPNI yang diikuti dengan mengajukan saran
tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk mencabut izin
praktik maksimal adalah: 1) 3 (tiga) bulan untuk pelanggaran ringan; 2) 6 (enam)
bulan untuk pelanggaran sedang; 3) 12 (dua belas bulan) untuk pelanggaran berat
atau sepenuhnya sesuai dengan prosedur/ kebijakan pada Pemerintah Daerah/ Dinas
Kesehatan tentang pencabutan izin praktik jenis tenaga kesehatan
g. Pencabutan keanggotaan.
Apabila putusan dalam bentuk penasehatan atau peringatan lisan, maka peringatan
lisan tersebut disampaikan kepada perawat pelanggar etik dalam sidang MKEK.
5.

Apabila sanksi sebagaimana dimaksud nomor (4) telah disampaikan sebanyak 3 (tiga)
kali kepada perawat pelanggar etik, tetapi tidak ada perbaikan sikap tindak
perilakunya, dilanjutkan dengan peringatan tertulis dan atau pembinaan perilaku.

6.

Apabila peringatan tertulis dan atau pembinaan perilaku sebagaimana nomor (5) telah
disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi tetap tidak ada perbaikan sikap tindak
perilakunya, dilanjutkan dengan pemecatan sementara sebagai anggota PPNI dan
mengajukan saran tertulis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk mencabut
sementara izin praktik perawat.
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7.

Apabila pemecatan sementara sebagai anggota PPNI dan pencabutan sementara izin
praktik telah dilakukan tetapi tetap tidak ada perbaikan, dilakukan dengan usul
pemecatan tetap sebagai anggota atau pencabutan keanggotaan kepada PPNI sesuai
yurisdiksinya dan saran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk
mencabut izin praktiknya selama 12 bulan dengan atau tanpa usulan untuk dicabutnya
Surat Tanda Registrasinya oleh MTKI/ Konsil Keperawatan Indonesia..

8.

Sanksi berupa pemecatan keanggotaan tidak bersifat pembinaan.

9.

Sanksi yang telah dijalani anggota yang melanggar etik dibuatkan berita acaranya dan
salinan hal itu disampaikan kepada Dewan Pengurus PPNI untuk tindak lanjut yang
sesuai.

10. Putusan tentang pemecatan sementara atau usul pemecatan tetap sebagai anggota PPNI
ditindak lanjuti oleh DPW PPNI Provinsi dengan mengirimkan surat khusus tentang
hal itu kepada DPP PPNI, MKEK Pusat dan tembusan kepada DPD PPNI Kab/ Kota /
DPK PPNI/ DPLN PPNI dan MKEK Provinsi.
11. Putusan berupa saran pencabutan izin praktik perawat ditindak lanjuti oleh DPW PPNI
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Provinsi/ DPD PPNI Kab/ Kota setempat dengan mengirimkan surat khusus tentang
hal itu kepada Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota setempat dan tembusan
kepada DPP PPNI, MKEK Pusat dan MKEK Provinsi

12. Putusan yang menyangkut perawat spesialis wajib ditindaklanjuti oleh Ikatan/
Himpunan dan Kolegium masing-masing.
13. Hal-hal yang belum diatur tentang pelaksanaan dan penilaian sanksi akan ditentukan
oleh Keputusan Ketua MKEK Pusat/ DPP PPNI.

L. BANDING

Banding Penanganan Sengketa Etik Keperawatan sebagai berikut:
1.

Ketua pemeriksa memanggil perawat teradu dengan atau tanpa disertai Bantuan
Hukum untuk diberi kesempatan pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban teradu,
termasuk kemungkinan banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
sidang pembuatan putusan.

2.

Ketua secara terpisah dapat memanggil pengadu dengan atau tanpa disertai keluarga
atau pengacaranya untuk pembacaan amar putusan terhadap teradu, disertai penjelasan
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tentang hak-hak dan kewajiban pengadu, termasuk kemungkinan banding, paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah sidang pembuatan putusan.
3.

Teradu dengan atau tanpa disertai bantuan hukum, serta pengadu dengan atau tanpa
disertai keluarga/ pembelanya berhak mengajukan banding melalui MKEK Provinsi
untuk diajukan ke MKEK Pusat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
pembacaan amar putusan atau putusan tertulis diterima oleh teradu.

4.

Tata cara penelaahan kasus, tata cara persidangan dan tata cara pengambilan
keputusan MKEK Pusat terbanding sama dengan MKEK Provinsi pembanding atau
dapat dilakukan tatacara tersendiri yang ditetapkan oleh Ketetapan MKEK Pusat/ DPP
PPNI.

M. PEMULIHAN HAK-HAK PROFESI

Pemulihan Hak-hak Profesi Penanganan Sengketa Etik Keperawatan sebagai berikut:
1.
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Untuk pemulihan hak-hak profesi terhadap perawat teradu, dapat dilakukan terhadap:
a. Perawat teradu yang dinyatakan atau terbukti tidak bersalah.
b. Perawat pelanggar etik/ penerima sanksi telah menjalani sanksinya sesuai
keputusan MKEK dan ketentuan yang berlaku.

2.

Bagi teradu yang ternyata tidak bersalah, dikeluarkan pernyataan pemulihan hak-hak
profesi oleh MKEK setempat, sedapat mungkin disertai dengan permintaan maaf
kepada perawat yang bersangkutan, dengan salinan kepada instansi dimana ia bekerja.

3.

Bagi perawat pelanggar etik/ penerima sanksi yang telah melaksanakan sanksinya,
dikeluarkan pernyataan pemulihan hak-hak profesi secepatnya, dan disampaikan
kepada yang bersangkutan serta kepada instansi tempat ia bekerja.

4.

Penerbitan surat keputusan pemulihan hak-hak profesi dilaksanakan oleh MKEK
setingkat sesuai yurisdiksinya.

5.

Surat Keputusan pemulihan hak-hak profesi ini disampaikan kepada Dewan Pengurus
PPNI setingkat.

6.

Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam hal pemulihan hak-hak profesi ini akan
diatur lebih lanjut melalui Keputusan Ketua MKEK Pusat/ DPP PPNI.
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N. ADMINISTRASI

Administrasi Penanganan Sengketa Etik Keperawatan sebagai berikut:
1.

Setiap berkas pengaduan diperlakukan sebagai dokumen rahasia.

2.

Nama dan alamat serta identitas dari pengadu atau keluarganya jika dianggap perlu
oleh MKEK dapat dirahasiakan.

3.

Untuk pengaduan, pihak klien atau keluarganya tidak dipungut biaya apapun.

4.

Semua keterangan dan bahan-bahan bukti yang telah secara sah diberikan oleh para
pihak dalam sidang-sidang MKEK harus dicatat dalam risalah sidang dan
didokumentasikan sebagai hak milik PPNI

5.

Hal-hal administratif lainnya yang belum diatur akan ditetapkan kemudian melalui
Keputusan Ketua MKEK Pusat/ DPP PPNI.

O. RAPAT-RAPAT MKEK

COPY

Rapat-rapat MKEK sebagai berikut:
1.

Rapat MKEK dipimpin oleh Ketua MKEK. Apabila Ketua berhalangan, diwakili oleh
Wakil Ketua MKEK. Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, sidang ditunda.

2.

Sekretaris MKEK bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan risalah
persidangan. Apabila Sekretaris MKEK berhalangan, dapat digantikan oleh Wakil
Sekretaris, atau pengurus MKEK lain yang ditunjuk oleh pimpinan sidang.

3.

Keputusan rapat adalah segala ketentuan MKEK yang dihasilkan bukan dari
pengaduan dugaan pelanggaran etik keperawatan terhadap perawat teradu oleh klien/
keluarga pengadu.

4.

Keputusan sebagaimana dimaksud nomor (3) di atas diatur tersendiri melalui
Peraturan internal MKEK.
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BAHAN BACAAN:

1.

Undang- Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan

2.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI

3.

Standar Profesi Perawat Indonesia

4.

Buku Kode Etik Keperawatan Indonesia

5.

Peraturan Organisasi tentang Disiplin Organisasi PPNI

6.

Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran

7.

Pedoman Sumpah Perawat Indonesia

8.

Pedoman Perilaku sebagai penjabaran Kode Etik Keperawatan

9.

Pedoman Pembinaan dan Penyelesaian Dilema Etik Keperawatan

COPY
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