
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 067/Dir-RSUN/SK/I/2017

TENTANG

KEBIJAKAN KHUSUS PELAYANAN KOMITE KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM NATAMA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM NATAMA :
MENIMBANG : a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit

Umum Natama, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang
bermutu tinggi

b. Bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Umum Natama khususnya
pelayanan Komite Keperawatan dapat terlaksana dengan baik, perlu
adanya Kebijakan Khusus Pelayanan Komite Keperawatan di Rumah
Sakit Umum Natama

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir
1 dan 2, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah
Sakit Umum Natama

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 tahun 2013 tentang Komite
Keperawatan Rumah Sakit.

2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Praktik Keperawatan.
3.

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2009 tentang
Rumah Sakit;
SK Yayasan No. 023/Yay-RSCh/I/16 tentang Struktur Organisasi
RSU Natama.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA : Memutuskan Kebijakan Khusus Pelayanan Komite Keperawatan Rumah

Sakit Umum Natama.
KEDUA : Kebijakan Khusus Pelayanan Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum

Natama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kebijakan Khusus Pelayanan

Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Natama dilaksanakan oleh
Yayasan Rumah Sakit Umum Natama dan Direktur Rumah Sakit Umum
Natama.

KEEMPAT : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diperbaiki
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
atau perubahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 01 januari 2017
Rumah Sakit Umum Natama

dr. Antonius Yulianto Prabowo



Direktur

Lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Hana Charitas
Nomor : 067/Dir-RSHC/SK/I/2016
Tanggal : 01 Januari 2016

KEBIJAKAN KHUSUS PELAYANAN KOMITE KEPERAWATAN

RUMAH SAKIT HANA CHARITAS

Komite Keperawatan merupakan wadah non struktural yang berkembang dari struktur organisasi

formal rumah sakit bertujuan untuk menghimpun, merumuskan dan mengkomunikasikan pendapat dan

ide-ide perawat/bidan sehingga memungkinkan penggunaan gabungan pengetahuan, keterampilan, dan

ide dari staf profesional keperawatan.

1. Tujuan Pembentukan Komite Keperawatan

Mewujudkan profesionalisme dalam pelayanan keperawatan :

1.1. Mengorganisasi kegiatan pelayanan keperawatan melalui penggabungan pengetahuan,

keterampilan dan ide-ide.

1.2. Menggabungkan sekelompok orang yang menyadari pentingnya sinergi dan kekuatan berpikir

agar dapat memperoleh output yang paling efektif.

1.3. Meningkatkan otonomi tenaga keperawatan dalam pengelolaan pelayanan keperawatan di

Rumah Sakit Hana Charitas.

2. Prinsip Kegiatan Komite Keperawatan

Prinsip sinergisme yang memperlihatkan thinking of power kelompok terpilih untuk bersama-sama

berupaya memperoleh keluaran yang lebih efektif. Tenaga keperawatan profesional diberdayakan

untuk berkontribusi secara kolektif terhadap proses pengambilan keputusan yang berhubungan

dengan pelayanan keperawatan.

3. Struktur Organisasi Komite Keperawatan

Komite Keperawatan Rumah Sakit Hana Charitas terdiri dari :

3.1. Ketua Komite Keperawatan

3.2. Wakil Ketua Keperawatan

3.3. Sekretaris Komite Keperawatan

3.4. Sub Komite Kredensial Keperawatan

3.5. Sub Komite Mutu Keperawatan

3.6. Sub Komite Etik Keperawatan

4. Hubungan Komite dengan Wadir Keperawatan



Komite mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu direksi dalam mencapai tujuan yang

ditetapkan. Hubungan Komite Keperawatan dengan Wadir Keperawatan bukan hubungan atasan-

bawahan, melainkan hubungan kerjasama, koordinasi, kemitraan, dan saling menguatkan.

4.1. Kegiatan Pelatihan pada prinsipnya menyatu pada upaya untuk mengenali kesenjangan atau

kekurangan-kekurangan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap antara yang dibutuhkan

dalam pekerjaan (Job Spesification) saat ini atau untuk yang akan datang dengan kemampuan

yang dimiliki oleh pelaksana pekerjaan.

4.2. Pelatihan yang dilakukan di Rumah Sakit Hana Charitas harus dapat memenuhi tuntutan

perubahan yang mencakup : Identifikasi kebutuhan pelatihan, Program pelatihan tahunan,

Pelaksanaan pelatihan, Evaluasi hasil pelatihan.

5. Kegiatan Rapat Komite Keperawatan

5.1. Komite Keperawatan dan bidang keperawatan melaksanakan kerja sama dan koordinasi secara

berkala dan berkesinambungan melalui rapat koordinasi keperawatan.

5.2. Rapat Koordinasi keperawatan yaitu : Rapat kerja, rapat rutin, rapat pleno dan sidang tahunan.

5.3. Rapat Kerja :

a. Rapat kerja keperawatan dilaksanakan dalam setahun sekali dan bersifat terbuka.

b. Rapat kerja keperawatan dipimpin oleh ketua komite keperawatan atau wadir keperawatan

dan dihadiri oleh sekretaris komite keperawatan, ketua sub komite keperawatan, anggota

komite keperawatan, kasie keperawatan, panitia-panitia keperawatan dan kepala ruang

keperawatan.

c. Agenda rapat kerja adalah membuat rencana kerja keperawatan dalam 5 (lima) tahun

5.4. Rapat Rutin :

a. Rapat rutin keperawatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan diikuti oleh bidang

keperawatan, komite keperawatan dan kepala ruang keperawatan.

b. Agenda dalam rapat rutin membahas tentang masalah - masalah keperawatan yang

menyangkut komite keperawatan.

c. Rapat rutin keperawatan dipimpin oleh Wadir Keperawatan atau Ketua Komite

Keperawatan.

5.5. Rapat Pleno :

a. Rapat pleno Keperawatan diadakan sewaktu - waktu bila dibutuhkan.

b. Rapat pleno dipimpin oleh ketua komite keperawatan atau wadir keperawatan dan dihadiri

oleh sekretaris komite keperawatan, ketua sub komite keperawatan, anggota sub komite

keperawatan, kepala ruangan dan kasie keperawatan.

c. Agenda rapat pleno adalah membahas persoalan etik dan disiplin staf keperawatan.



d. Kehadiran rapat pleno adalah 100 % peserta rapat.

5.6. Sidang tahunan :

a. Sidang tahunan keperawatan diadakan satu kali dalam setahun.

b. Sidang tahunan dipimpin oleh komite keperawatan atau wadir keperawatan dan dihadiri

oleh Sekretaris komite keperawatan, ketua sub komite keperawatan, anggota sub komite

keperawatan, panitia-panitia keperawatan, kepala ruangan dan kasie keperawatan.

c. Agenda sidang tahunan adalah membuat rencana kerja keperawatan dalam 1 (satu) tahun

dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang lalu.

d. Keputusan yang diambil harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 peserta sidang yang hadir.

6. Internal Audit Asuhan Keperawatan

6.1. Sub komite mutu keperawatan bertugas :

a. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area prakteknya.

b. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga

keperawatan.

c. Melakukan audit asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.

6.2. Audit internal asuhan keperawatan dilakukan setiap 6 bulan oleh Sub Komite Mutu

Keperawatan.

6.3. Audit internal yang dimaksud meliputi:

a. Audit kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan.

b. Audit pelaksanaan survey kepuasan pelanggan.

c. Audit pelaksanaan Standar Prosedur Operasional.

6.4. Studi dokumentasi penerapan SAK di ruang keperawatan (monitoring ASKEP) dilakukan oleh

Sub Komite Mutu Keperawatan setiap enam (6) bulan sekali.

6.5. Kajian persesi pasien terhadap mutu asuhan keperawatan (angket) dilaksanakan oleh Sub

Komite Mutu Keperawatan setiap enam (6) bulan sekali.

6.6. Observasi pelaksanaan tindakan keperawatan dilaksanakan di seluruh ruang/unit pelayanan

keperawatan oleh Sub Komite Mutu Keperawatan setiap enam (6) bulan sekali.

6.7. Pembahasan kasus dilaksanakan oleh Sub Komite Mutu Keperawatan di seluruh ruang

keperawatan setiap enam (6) bulan sekali.

7. Sub Komite Kredensial Keperawatan

Sub komite kredensial keperawatan bertugas :

a. Menyusun daftar rincian kewenangan klinis.

b. Menyusun White Paper (buku putih).

c. Menerima hasil verifikasi persyaratan kredensial staf keperawatan.



d. Merekomendasikan tahapan proses kredensial perawat.

e. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis bagi setiap tenaga keperawatan.

f. Melakukan Re Kredensial (Kredensial Ulang) secara berkala setiap tiga tahun sekali dan Re

Kredensial dapat dilakukan diluar ketentuan yang ada jika perlu.

g. Membuat laporan seluruh proses kredensial kepada ketua komite keperawatan untuk diteruskan

kepada direktur Direktur Rumah Sakit Hana Charitas Arga Makmur.

h. Memfasilitasi perpanjangan STR dan SIK.

8. Kewenangan Klinis

8.1. Adalah uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan

sesuai area prakteknya.

8.2. Asuhan keperawatan hanya boleh dilakukan oleh staf keperawatan yang telah diberi

kewenangan klinik melalui melalui proses kredensial.

8.3. Kewenangan Klinis yang diberikan kepada staf keperawatan disesuaikan dengan kategori

jenjang klinis keperawatan.

8.4. Jenjang Karir Keperawatan Rumah Sakit Hana Charitas adalah :

a) Jenjang Perawat Klinik 1.

b) Jenjang Perawat Klinik 2.

c) Jenjang Perawat Klinik 3.

8.5. Dalam keadaan tertentu Kewenangan Klinis dapat diberikan kepada staf keperawatan dengan

melihat kondisi berupa :

a) Kewenangan klinis sementara.

b) Kewenangan klinis dalam keadaan darurat.

c) Kewenangan klinis bersyarat.

8.6. Penjelasan tentang kewenangan klinis perawat dan bidan seperti yang ada dalam pasal 5 dan 6

sudah diatur dalam White Paper (buku putih).

8.7. Penyusunan Buku Putih Kewenangan Klinis Keperawatan disusun oleh panitia add hoc yang

dibentuk oleh komite keperawatan Rumah Sakit Hana Charitas Arga Makmur dengan

melibatkan Mitra Bestari (Peer Group).

8.8. Dalam rangka mendapatkan kewenangan klinis, staf keperawatan mengajukan secara tertulis

kepada Komite Keperawatan Rumah Sakit Hana Charitas Arga Makmur dengan melampirkan

syarat-syarat yang telah ditentukan.

8.9. Komite Keperawatan menugaskan kepada sub komite kredensial untuk melakukan proses

kredensial kepada staf keperawatan sebagai dasar mengeluarkan rekomendasi kewenangan

klinis staf keperawatan.



8.10. Dalam hal proses kredensial memerlukan tenaga yang banyak, maka sub komite kredensial

mengajukan kepada ketua komite keperawatan untuk agar dibentuk Mitra Bestary dan panitia

Add Hoc untuk melakukan proses kredensial staf keperawatan.

8.11. Dalam proses kredensial apabila staf keperawatan telah di kredensial, maka sub komite

kredensial akan mengeluarkan rekomendasi kepada komite keperawatan.

8.12. Rekomendasi Sub Komite Kredensial dapat berupa :

a) Direkomendasikan diberikan kewenangan klinis.

b) Tidak direkomendasikan.

c) Direkomendasikan dengan syarat.

9. Penugasan Klinis

9.1. Komite keperawatan mengusulkan kepada Direktur Rumah Sakit Hana Charitas Arga Makmur

agar dikeluarkan penugasan klinis staf keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis.

9.2. Direktur Rumah Sakit Hana Charitas Arga Makmur mengeluarkan penugasan klinis kepada

staf keperawatan dalam jangka waktu tiga tahun.

9.3. Dalam hal tertentu, direktur Rumah Sakit Hana Charitas Arga Makmur berhak mengeluarkan

surat pengakhiran penugasan klinis kepada staf keperawatan atas rekomendasi Sub Komite

Etik dan disiplin profesi melalui komite keperawatan.

10. Sub Komite Etik Keperawatan

10.1. Sub Komite Etik bertugas :

a. Melakukan sosialisasi kode etik keperawatan.

b. menerima laporan pengaduan dari komite keperawatan

c. Melakukan pembinaan etika dan disiplin profesi keperawatan.

d. Melakukan penegakan disiplin ilmu keperawatan.

e. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan

dan asuhan kebidanan.

f. Merekomendasikan penyelesaian masalah - masalah etik dan pelanggaran disiplin profesi

keperawatan, asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.

g. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis dan atau surat penugasan klinis yang

sudah diberikan .

h. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan

dan asuhan kebidanan.

10.2. Guna menidaklanjuti rekomendasi dari Sub Komite Etik Keperawatan, komite keperawatan

membentuk panitia Add Hoc dalam menangani kasus etik baik secara insidental atau

permanen sesuai alur penyelesaian etik keperawatan/kebidanan.



Ditetapkan di : Arga Makmur
Pada tanggal : 31 Desember 2015
RS Hana Charitas

dr. Antonius Yulianto Prabowo
Direktur

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM NATAMA
NOMOR: DM.01.12/VIII/…../2015

TENTANG
KEBIJAKANMUTU PROFESI KEPERAWATAN

DI RUMAH SAKIT UMUM NATAMA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM NATAMA

Menimbang : a. bahwa profesionalisme tenaga keperawatan perlu ditingkatkan untuk menjamin mutu
pelayanan keperawatan dan melindungi keselamatan pasien, perlu disusun kebijakan
mutu profesi keperawatan.

b. bahwa berdasarkan point (a) diatas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Direktur
Rumah Sakit Umum Natama.

Mengingat : 1. UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang - Undang RI No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
5. Permenkes no 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan;
6. Permenkes RI nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
7. Permenkes RI No. 17 tahun 2013 tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/ 2007 tentang Standar

Profesi Bidan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan no.1464/Menkes/PER/X/2010 tentang Izin dan

Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 244/MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Natama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KEBIJAKAN MUTU PROFESI
KEPERAWATAN



KESATU : Mutu profesi tenaga keperawatan harus selalu ditingkatkan secara terus menerus
sesuai perkembangan masalah kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan
standar profesi, standar pelayanan serta hasil-hasil penelitian terbaru.

KEDUA : Meningkatkan mutu profesi tenaga keperawatan dapat dilakukan dengan cara audit,
diskusi, refleksi diskusi kasus, studi kasus, seminar/symposium serta pelatihan, baik
dilakukan didalam maupun di luar rumah sakit

KETIGA : Mutu profesi yang tinggi akan meningkatkan percaya diri, kemampuan mengambil
keputusan klinik dengan tepat, mengurangi angka kesalahan dalam pelayanan
keperawatan dan kebidanan.
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KEEMPAT : Komite Keperawatan melalui subkomite mutu profesi keperawatan mempunyai
kewenangan memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan,
pendidikan keperawatan dan kebidanan berkelanjutan serta pendampingan.

KELIMA : Sub komite mutu profesi membuat laporan seluruh proses peningkatan mutu profesi
keperawatan kepada ketua komite keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bilamana terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Tebing Tinggi
Pada tanggal : Februari 2017
Direktur

Dr.Eddy Sahputra Sembiring

Tembusan:
1. Direktur Rumah Sakit Umum Natama
2. Ketua Komite Mutu Rumah Sakit Umum Natama
3. Ketua Akreditasi Rumah Sakit Umum Natama
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Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Natama
Nomor : DM.01.12/VIII/…../2015
Tanggal : Februari 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEBIJAKAN MUTU PROFESI KEPERAWATAN

DI RUMAH SAKIT UMUM NATAMA

I. DEFINISI
Mutu adalah nilai kepatutan yang sebenarnya ( proper value ) terhadap unit pelayanan tertentu, baik
dari aspek technical ( ilmu, ketrampilan, dan teknologi medis atau kesehatan ) dan interpersonal ( tata
hubungan dokter – pasien : komunikasi, empati dan kepuasan pasien ). Mutu pelayanan keperawatan
merupakan komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada klien.
Penilaian terhadap kualitas praktik keperawatan dimulai sejak era Florence Nightingale (tokoh
perawat) yang mengidentifikasi peran keperawatan dalam kualitas pelayanan kesehatan dan mulai
mengukur hasil yang diharapkan pasien (patient out come).

II. TUJUAN
Memastikan mutu profesi tenaga keperawatan sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan dan
kebidanan yang berorientasi kepada keselamatan pasien sesuai kewenangannya.

III. KEBIJAKAN
1. Mutu profesi tenaga keperawatan harus selalu ditingkatkan secara terus menerus sesuai

perkembangan masalah kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan standar profesi,
standar pelayanan serta hasil-hasil penelitian terbaru

2. Meningkatkan mutu profesi tenaga keperawatan dapat dilakukan dengan cara audit, diskusi,
refleksi diskusi kasus, studi kasus, seminar/symposium serta pelatihan, baik dilakukan didalam
maupun di luar rumah sakit

3. Mutu profesi yang tinggi akan meningkatkan percaya diri, kemampuan mengambil keputusan
klinik dengan tepat, mengurangi angka kesalahan dalam pelayanan keperawatan dan kebidanan.

4. Komite Keperawatan melalui subkomite mutu profesi keperawatan mempunyai kewenangan
memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan, pendidikan keperawatan
dan kebidanan berkelanjutan serta pendampingan.

5. Sub komite mutu profesi membuat laporan seluruh proses peningkatan mutu profesi keperawatan
kepada ketua komite keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : Februari 2017
Direktur,

dr. Eddy Sahputra Sembiring


