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WHITE PAPER 
 PERAWAT KLINIK  II  ANAK  

AREA RAWAT JALAN 
 

A. LATAR BELAKANG 
Seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta makin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan keperawatan memerlukan perawat-perawat yang 
professional dan kompeten. Dalam rangka menciptakan perawat yang 
kompeten tersebut memerlukan sebuah sistem yang akuntable dan 
berkelanjutan. untuk melakukan asesmen kompetensi seseorang 
berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. 

Penetapan capaian standar kompetensi  keperawatan di RSUD 
Dr Moewardi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan area pelayanan 
keperawatan dari berbagai level jenjang perawat klinik terendah 
sampai ke yang tertinggi. Penetapan kompetensi ini berdasarkan pada 
asuhan keperawatan untuk membantu pasien mengatasi masalah 
kebutuhan dasar manusia. 

Asuhan keperawatan yang dilakukan oleh setiap tenaga 
keperawatan meliputi proses pengkajian ( anamnese, pemeriksaan 
fisik dan data penunjang ), menentukan diagnose keperawatan, 
menetapkan tujuan dan criteria tujuan, merencanakan tindakan, 
melaksanakan tindakan keperawatan mandiri maupun kolaborasi, 
mengevaluasi hasil tindakan keperawatan serta mendokumentasikan. 
Dalam mengatasi masalah keperawatan memerlukan standa 
rkompetensi dari seorang tenaga keperawatan yang telah mengikuti 
pendidikan formal dan non formal. Dengan ini kami berupaya 
menetapkan standar minimum pencapaian seseorang agar di akui 
sebagai perawat yang kompeten di area keperawatan dari jenjang 
Perawat Klinik (PK) II area rawat jalan berdasarkan standar 
kompetensi: fungsi pelaksanaan, fungsi pengelolaan, fungsi pendidikan 
dan fungsi penelitian. 
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B. BATASAN KOMPETENSI  
Merupakan standar yang harus dimiliki oleh perawat secara 

umum yang bekerja di area layanan keperawatan dengan kualifikasi 
sebagai berikut: 
1. PegawaI Negeri Sipil / Kontrak BLUD 
2. Lulus  pendidikan formal minimal DIII Keperawatan / S1 

Keperawatan 
3. Memiliki STR/SIP dan SIK Perawat yang masih berlaku 
4. Telah mengikuti Pelatihan BTCLS/ PPGD yang diselenggarakan 

institusi diklat yang sudah terakreditasi dalam 5 tahun terakhir 
5. Telah mengikuti Pelatihan Kompetensi Dasar Anak 
6. Memiliki masa kerja sesuai standar yang telah ditetapkan dalam 

jenjang karir PK II 
7. Pengisian logbook secara keseluruhan minimal 90 % untuk dapat 

diajukan dalam proses Asesmen kompetensi 
8. Rekomendasi Mitra Bestar tentang Clinical Privilege baik disetujui 

maupun disetujui dengan supervise secara keseluruhan dengan 
ketentuan: 
>90 % = Direkomendasikan untuk proses pemberian 

kewenangan klinis 
70 % - 90 % = Direkomendasikan proses asesmen dengan 

catatan 
<70% = Tidak direkomendasikan proses asesmen, 

untuk selanjutnya diserahkan kembali ke 
bidang keperawatan untuk diberikan 
pelatihan. 

9. Melaksanakan proses asesmen kompetensi secara sunguh – 
sungguh. 
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10. Mendapatkan SPKK / Clinical Appointmen dari Direktur RSUD Dr. 
Moewardi Provinsi Jawa Tengah 
 

C. PESYARATAN 
1. Persyaratan Umum 

a. Pendidikan minimal DIII Keperawatan/S1 Keperawatan 
b. Pelatihan BLS 
c. Pelatihan K3 
d. Pelatihan IPSG 
e. Pelatihan PPI 

2. Persyaratan Khusus 
a. Sertifikat kompetensi PK II Anak 
b. Pelatihan kompetensi dasar keperawatan anak 

 
D. KOMPETENSI DAN URAIAN KOMPETENSI PK II ANAK AREA RAWAT 

JALAN 
1. Kewenangan Umum 

a. Mampu melaksanakan kompetensi dasar 
1) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan oksigenasi 
2) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan Nutrisi dan Cairan 
3) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan Mobilisasi 
4) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan Eliminasi 
5) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan Pola 

Istirahat,Spiritual 
6) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan Kebersihan Dan 

Penampilan 
7) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan Mempertahankan 

Suhu Tubuh 
8) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan Cidera 
9) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan Rasa nyaman 
10) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan Pencegahan Infeksi 
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b. Melakukan pengkajian keperawatan  Anak dasar tanpa  
komplikasi 

c. Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan 
d. Menyusun perencanaan keperawatan 
e. Melakukan Implementasi keperawatan 
f. Melakukan Evaluasi keperawatan 
g. Melakukan dokumentasi keperawatan 
h. Memberikan orientasi kepada pegawai baru/ peserta didik yang 

terlibat di   ruang 
2. Kewenangan Khusus 

a. Fungsi Pelaksanaan 
1) Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan 

dasar 
a) Risiko Jatuh....Pada Dewasa b.d. 
b) Nyeri Akut/Kronis b.d. 
c) Defisit Perawatan Diri Berpakaian b.d. 
d) Defisit Perawatan Diri Eliminasi b.d. 
e) Risiko Infeksi b.d. 
f) Intoleransi Aktifitas 
g) Risiko Jatuh ...Pada Anak b.d. 
h) Hambatan Mobilitas Fisik b.d. 
i) Gangguan Pola Tidur b.d. 
j) Hipertermia 
k) Definisi Perawatan Diri Makan b.d. 

2) Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan 
a) Cemas b.d. 
b) Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas b.d. 
c) Kurang Volume Cairan 
d) Diare b.d. 
e) Risiko Cidera Faktor Risiko 
f) Hipotermia 
g) Gangguan Integritas Jaringan b.d. 
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h) Nausea (Mual, Muntah) b.d. 
i) Konstipasi b.d. 
j) Harga Diri Rendah b.d. 

3) Melakukan intervensi keperawatan anak dasar : 
a) Intervensi Mandiri : 

 Memberikan oksigen masker non rebreathing 

 Memberikan oksigen masker rebreathing 

 Melakukan suction 

 Melakukan postural drainage 

 Melakukan pemeriksaan Rumple leed 

 Melakukan perawatan luka kolostomi 

 Mengukur GCS 

 Mem0nitor kadar gula darah 
(Hipoglikemi,hiperglikemi) 

 Mengambil darah vena 

 Melakukan irigasi mata 

 Melakukan irigasi telinga 

 Mengambil benda asing dimata 

 Mengambil benda asing ditelinga 

 Melakukan irigasi luka 

 Melakukan perawatan luka dekubitus 
b) Intervensi Kolaboratif 

 Memberikan obat inhalasi 

 Memberikan obat suppositoria 

 Memberikan obat topikal pada kulit yang luas 

 Memberikan injeksi imunisasi 

 Memberikan Mantoux Test 
c) Intervensi Delegatif 

 Memeriksa kadar gula dalam urin dengan  stik 

 Melakukan perekaman EKG 

 Mengangkat jahitan luka 
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4) Memberikan terapi bermain 
5) Melakukan pengkajian tumbuh kembang anak ( DDST/ 

Denver II) 
6) Menggunakan komunikasi terapeutik 
7) Membimbing PK I 

b. Fungsi Pengelolaan 
Mengelola pelayanan keperawatan pasien dengan kasus 
keperawatan  Anak dasar tanpa komplikasi 

c. Fungsi Pendidikan 
Memberikan edukasi pasien dengan kasus keperawatan  Anak 
dasar tanpa komplikasi 

d. Fungsi Penelitian 
Membuat laporan perawatan pasien dengan kasus : 
keperawatan  Anak dasar tanpa komplikasi 

 
E. PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN KEWENANGAN 

1. Mengajukan permohonan assesmen kredensial kepada Direktur 
melalui Bidang Keperawatan. 

2. Mengikuti assesmen kompetensi untuk mengukur kompetensi 
dengan menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, 
lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam 
skema sertifikasi 

3. Hasil uji kompetensi dinyatakan kompeten 
 

F. FORMULIR-FORMULIR YANG DIBUTUHKAN 
1. Form Permohonan kredensial 
2. Portofolio  
3. Kewenangan Klinis PK sebelumnya 
4. STR 
5. Foto Copy ijazah terakhir 
6. Foto copy sertifikat pelatihan yang telah diikuti 
7. Log book atau surat pernyataan dari kepala ruang. 
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Demikian white paper kompetensi keperawatan PK II Anak area 
rawat jalan ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagai panduan 
dalam pelaksanaan proses kredensial keperawatan. Apabila dikemudian 
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan 
sebagaimana mestinya.  
 

Komite Keperawatan 
Ketua 

 
 
 
 

Sri Martuti, SKp, M.Kes 
NIP.19670518 198902 2 001 

Kelompok Staf Keperawatan Anak 
Ketua 

 
 
 
 

Yuni Dwi Analul M, S.Kep., Ns 
NIP. 19740601 200604 2 019 
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WHITE PAPER 
 PERAWAT KLINIK  III  ANAK 

AREA RAWAT JALAN 
 

A. LATAR BELAKANG 
Seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta makin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan keperawatan memerlukan perawat-perawat yang 
professional dan kompeten. Dalam rangka menciptakan perawat yang 
kompeten tersebut memerlukan sebuah sistem yang akuntable dan 
berkelanjutan. untuk melakukan asesmen kompetensi seseorang 
berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. 

Penetapan capaian standar kompetensi  keperawatan di RSUD 
Dr Moewardi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan area pelayanan 
keperawatan dari berbagai level jenjang perawat klinik terendah 
sampai ke yang tertinggi. Penetapan kompetensi ini berdasarkan pada 
asuhan keperawatan untuk membantu pasien mengatasi masalah 
kebutuhan dasar manusia. 

Asuhan keperawatan yang dilakukan oleh setiap tenaga 
keperawatan meliputi proses pengkajian ( anamnese, pemeriksaan 
fisik dan data penunjang ), menentukan diagnose keperawatan, 
menetapkan tujuan dan criteria tujuan, merencanakan tindakan, 
melaksanakan tindakan keperawatan mandiri maupun kolaborasi, 
mengevaluasi hasil tindakan keperawatan serta mendokumentasikan. 

Dalam mengatasi masalah keperawatan memerlukan standa 
rkompetensi dari seorang tenaga keperawatan yang telah mengikuti 
pendidikan formal dan non formal. Dengan ini kami berupaya 
menetapkan standar minimum pencapaian seseorang agar di akui 
sebagai perawat yang kompeten di area keperawatan dari jenjang 
Perawat Klinik (PK) III area rawat jalan berdasarkan standar 
kompetensi: fungsi pelaksanaan, fungsi pengelolaan, fungsi pendidikan 
dan fungsi penelitian. 
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B. BATASAN KOMPETENSI  

Merupakan standar yang harus dimiliki oleh perawat secara 
umum yang bekerja di area layanan keperawatan dengan kualifikas 
isebagai berikut: 
1. PegawaI Negeri Sipil / Kontrak BLUD 
2. Lulus  pendidikan formal minimal DIII Keperawatan / S1 

Keperawatan 
3. Memiliki STR/SIP dan SIK Perawat yang masih berlaku 
4. Telah mengikuti Pelatihan BTCLS/ PPGD yang diselenggarakan 

institusi diklat yang sudah terakreditasi dalam 5 tahun terakhir 
5. Telah mengikuti Pelatihan Kompetensi Dasar Anak 
6. Memiliki masa kerja sesuai standar yang telah ditetapkan dalam 

jenjang karir PK III 
7. Pengisian logbook secara keseluruhan minimal 90 % untuk dapat 

diajukan dalam proses Asesmen kompetensi 
8. Rekomendasi Mitra Bestar tentang Clinical Privilege baik disetujui 

maupun disetujui dengan supervise secara keseluruhan dengan 
ketentuan : 
>90 % = Direkomendasikan untuk proses pemberian 

kewenangan klinis 
70 % - 90 % = Direkomendasikan proses asesmen dengan 

catatan 
<70% = Tidak direkomendasikan proses asesmen, 

untuk selanjutnya diserahkan kembali ke 
bidang keperawatan untuk diberikan 
pelatihan. 

9. Melaksanakan proses asesmen kompetensi secara sunguh – 
sungguh. 

10. Mendapatkan SPKK / Clinical Appointmen dari Direktur RSUD Dr. 
Moewardi Provinsi Jawa Tengah 
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C. PESYARATAN 
1. Persyaratan Umum 

a. Pendidikan minimal DIII Keperawatan/S1 Keperawatan 
b. Pelatihan BLS 
c. Pelatihan K3 
d. Pelatihan IPSG 
e. Pelatihan PPI 

2. Persyaratan Khusus 
a. Sertifikat kompetensi PK III Anak 
b. Pelatihan kompetensi dasar keperawatan anak 
c. Pelatihan Clinical Intructur (CI)/Pembimbing Klinik) 
d. Pelatihan PPGD/BTCLS 

 
D. KOMPETENSI DAN URAIAN KOMPETENSI PK III ANAK AREA RAWAT 

JALAN 
1. Kewenangan Umum 

a. Mampu melaksanakan kompetensi dasar 
b. Melakukan pengkajian keperawatan  Anak dasar dengan  

komplikasi 
c. Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan  
d. Menyusun perencanaan keperawatan  
e. Melakukan Implementasi keperawatan  
f. Melakukan Evaluasi keperawatan  
g. Melakukan dokumentasi keperawatan 
h. Memberikan orientasi kepada pegawai baru/ peserta didik  

2. Kewenangan Khusus 
a. Fungsi Pelaksanaan 

1) Menganalisa data dan menetapkan diagnose 
keperawatan PK II  

2) Menganalisa data dan menetapkan diagnose 
keperawatan  
a) Risiko Ketidakefektifan Perfusi Jaringan Otak  
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b) Ketidakefektifan Pola Nafas b.d. 
c) Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang dari kebutuhan 

tubuh 
d) Hambatan Komunikasi Verbal b.d. 
e) Gangguan Pertukaran Gas 
f) Penurunan Curah Jantung b.d. 
g) Kelebihan Volume 
h) Ketidakseimbangan Nutrisi Lebih Dari Kebutuhan b.d. 
i) Ketidakefektifan Perfusi Jaringan Perifer b.d. 
j) Risiko Gangguan Integritas Kulit b.d. 
k) Risiko Perilaku Kekerasan Terhadap Diri Sendiri b.d. 
l) Retensi Urin b.d. 
m) Gangguan Eliminasi Urine b.d. 
n) Gangguan Integritas Kulit b.d. 

 
3) Melakukan tindakan keperawatan pada klien Anak 

dengan komplikasi  : 
a) Intervensi Mandiri : 

 Melakukan observasi  tanda-tanda pasien gagal 
nafas  

 Melakukan observasi  tanda-tanda infeksi lokal 

 Melakukan observasi tanda-tanda malnutrisi  

 Melakukan resusitasi jantung paru 

 Menginterpretasikan EKG sederhana  

 Melakukan observasi tanda-tanda syok  

 Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi  

 Mengukur GCS 

 Memantau tanda-tanda peningkatan TIK  

 Pencegahan resiko jatuh  

 Melakukan penanganan nyeri non farmakologi 
(tehnik relaksasi  
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 Melakukan observasi tanda-tanda penurunan 
kesadaran 

 Memonitor kadar gula darah ( 
Hipoglikemi,hiperglikemi ) 

 Memberikan obat topical pada kulit lokasi luas 

 Memberikan injeksi insulin 
b) Intervensi Delegatif 

  Melakukan fisioterapi dada 
4) Melakukan evaluasi tindakan keperawatan  
5) Melakukan kolaborasi/ merujuk/mengkonsultasikan pada  

yang lebih berkompeten/ profesi lain  
6) Melakukan pendidikan kesehatan kepada 

pasien,keluarga, dan peserta didik  
7) Menggunakan komunikasi terapeutik dan hubungan 

interpersonal  
8) Membimbing PK II 

b. Fungsi Pengelolaan 
Mengelola pelayanan keperawatan pasien dengan kasus : 
keperawatan anak dengan  komplikasi 

c. Fungsi Pendidikan 
Memberikan edukasi pasien dengan kasus : keperawatan anak  
dengan  komplikasi  

d. Fungsi Penelitian 
Membuat laporan perawatan pasien dengan kasus : 
keperawatan anak dengan  komplikasi     

E. PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN KEWENANGAN 
1. Mengajukan permohonan assesmen kredensial kepada Direktur 

melalui Bidang Keperawatan. 
2. Mengikuti assesmen kompetensi untuk mengukur kompetensi 

dengan menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, 
lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam 
skema sertifikasi 
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3. Hasil uji kompetensi dinyatakan kompeten 
 

F. FORMULIR-FORMULIR YANG DIBUTUHKAN 
1. Form Permohonan kredensial 
2. Portofolio  
3. Kewenangan Klinis PK sebelumnya 
4. STR 
5. Foto Copy ijazah terakhir 
6. Foto copy sertifikat pelatihan yang telah diikuti 
7. Log book atau surat pernyataan dari kepala ruang 
 

Demikian white paper kompetensi keperawatan PK III Anak area 
rawat jalan  ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagai panduan 
dalam pelaksanaan proses kredensial keperawatan. Apabila dikemudian 
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan 
sebagaimana mestinya.   
 

Komite Keperawatan 
Ketua 

 
 
 
 

Sri Martuti, SKp, M.Kes 
NIP.19670518 198902 2 001 

Kelompok Staf Keperawatan Anak 
Ketua 

 
 
 
 

Yuni Dwi Analul M, S.Kep., Ns 
NIP. 19740601 200604 2 019 
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KOMPETENSI KEPERAWATAN ANAK 

PERAWAT KLINIK  IV 
AREA RAWAT JALAN 
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WHITE PAPER 
 PERAWAT KLINIK  IV ANAK 

AREA RAWAT JALAN 
 

A. Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta makin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan keperawatan memerlukan perawat-perawat yang 
professional dan kompeten. Dalam rangka menciptakan perawat yang 
kompeten tersebut memerlukan sebuah system yang akuntable dan 
berkelanjutan untuk melakukan asesmen kompetensi seseorang 
berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. 

Penetapan capaian standar kompetensi keperawatan di RSUD 
Dr Moewardi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Area pelayanan 
keperawatan dari berbagai level jenjang perawat klinik terendah 
sampai ke yang tertinggi. Penetapan kompetensi ini berdasarkan pada 
asuhan keperawatan untuk membantu pasien mengatasi masalah 
kebutuhan dasar manusia. 

Asuhan keperawatan yang dilakukan oleh setiap tenaga 
keperawatan meliputi proses pengkajian ( anamnese, pemeriksaan 
fisik dan data penunjang ), menentukan diagnose keperawatan, 
menetapkan tujuan dan criteria tujuan, merencanakan tindakan, 
melaksanakan tindakan keperawatan mandiri maupun kolaborasi, 
mengevaluasi hasil tindakan keperawatan serta mendokumentasikan. 

Dalam mengatasi masalah keperawatan memerlukan standar 
kompetensi dari seorang tenaga keperawatan yang telah mengikuti 
pendidikan formal dan non formal. Dengan ini kami berupaya 
menetapkan standar minimum pencapaian seseorang agar di akui 
sebagai perawat yang kompeten di area keperawatan dari jenjang 
Perawat Klinik (PK) IV area rawat jalan berdasarkan standar 
kompetensi: fungsi pelaksanaan, fungsi pengelolaan, fungsi pendidikan 
dan fungsi penelitian. 
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B. BATASAN KOMPETENSI  

Merupakan standar yang harus dimiliki oleh perawat secara 
umum yang bekerja di area layanan keperawatan dengan kualifikasi 
sebagai berikut: 
1. Pegawai Negeri Sipil / Kontrak BLUD 
2. Lulus  pendidikan formal minimal S1 Keperawatan  + Ners 
3. Memiliki STR/SIP dan SIK Perawat yang masih berlaku 
4. Telah mengikuti Pelatihan BTCLS/ PPGD yang diselenggarakan 

institusi diklat yang sudah terakreditasi dalam 5 tahun terakhir 
5. Telah mengikuti Pelatihan Kompetensi Lanjutan Keperawatan  

Anak 
6. Memiliki masa kerja sesuai standar yang telah ditetapkan dalam 

jenjang karir PK IV 
7. Pengisian logbook secara keseluruhan minimal 90 % untuk dapat 

diajukan dalam proses Asesmen kompetensi 
8. Rekomendasi Mitra Bestari tentang Clinical Privilege baik disetujui 

maupun disetujui dengan supervise secara keseluruhan dengan 
ketentuan : 
>90 % = Direkomendasikan untuk proses pemberian 

kewenangan klinis 
70 % - 90 % = Direkomendasikan proses asesmen dengan 

catatan 
<70% = Tidak direkomendasikan proses asesmen, 

untuk selanjutnya diserahkan kembali ke 
bidang keperawatan untuk diberikan 
pelatihan. 

9. Melaksanakan proses asesmen kompetensi secara sungguh – 
sungguh. 

10. Mendapakan SPKK / Clinical Appointmen dari Direktur RSUD Dr. 
Moewardi Provinsi Jawa Tengah 
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C. PESYARATAN 
1. Persyaratan Umum 

a. Pendidikan minimal S1 Keperawatan + Ners 
b. Pelatihan BLS 
c. Pelatihan K3 
d. Pelatihan IPSG 
e. Pelatihan PPI 

2. Persyaratan Khusus 
a. Sertifikat kompetensi PK IV Anak  
b. Pelatihan kompetensi lanjutan  keperawatan anak 
c. Pelatihan Clinical Intructur (CI)/Pembimbing Klinik)/TOT 
d. Pelatihan PPGD/BTCLS 

 
D. KOMPETENSI DAN URAIAN KOMPETENSI PK IV ANAK AREA RAWAT 

JALAN  
1. Kewenangan Umum 

a. Mampu Melaksanakan kompetensi umum  
b. Melakukan pengkajian keperawatan  Anak dasar dengan  

komplikasi  
c. Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan  
d. Menyusun perencanaan keperawatan  
e. Melakukan Implementasi keperawatan  
f. Melakukan Evaluasi keperawatan  
g. Melakukan dokumentasi keperawatan  
h. Memberikan orientasi kepada pegawai baru/ peserta didik 

yang terlibat di ruang  
2. Kewenangan Khusus 

a. Fungsi Pelaksanaan 
1) Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan 

PK III  
2) Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan  

k) Gangguan Menelan  
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l) Ketidakefektifan Koping 
m) Gangguan Citra Tubuh/body Image b.d. 
n) Risiko Aspirasi Faktor Risiko  
o) Perfusi Jaringan Serebral tidak efektid b.d. 
p) Risiko Penurunan Perfusi Jaringan Jantung  
q) Perubahan Perfusi Jaringan Jantung Paru b.d. 
r) Perubahan Perfusi Perifer b.d. 
s) Risiko Ketidakseimbangan Elektrolit b.d. 
t) Defisit Pengetahuan b.d 
u) Perubahan Proses Keluarga b.d. 
v) Risiko terhadap Distres Spiritual b.d. 
w) Risiko Prilaku Kekerasan Terhadap Orang Lain b.d. 

3) Melakukan tindakan keperawatan pada klien anak dengan 
komplikasi 
a) Manajemen terapi bermain  
b) Mengelola nyeri  
c) Melakukan pengelolaan pencegahan infeksi  
d) Melakukan Range of Motion 
e) Mengintepretasikan EKG 
f) Melakukan pemberian nutrisi enteral  
g) Mengidentifikasi hal-hal terkait dengan keperawatan 

yg   perlu diteliti  
4) Melakukan evaluasi tindakan keperawatan  
5) Melakukan dokumentasi keperawatan  
6) Melakukan kolaborasi/ merujuk/mengkonsultasikan pada  

yang lebih berkompeten/ profesi lain  
7) Melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien,keluarga, 

dan peserta didik 
8) Menggunakan komunikasi terapeutik dan hubungan 

interpersonal 
9) Membimbing PK III 
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b. Fungsi Pengelolaan 
Mengelola pelayanan keperawatan pasien dengan kasus : 
keperawatan anak lanjut  dengan  komplikasi  

c. Fungsi Pendidikan 
Memberikan edukasi pasien dengan kasus : keperawatan anak 
lanjut  dengan  komplikasi  

d. Fungsi Penelitian 
Membuat laporan perawatan pasien dengan kasus : 
keperawatan anak lanjut  dengan  komplikasi  

         
E. PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN KEWENANGAN 

1. Mengajukan permohonan assesmen kredensial kepada Direktur 
melalui   Bidang Keperawatan. 

2. Mengikuti assesmen kompetensi untuk mengukur kompetensi 
dengan menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, 
lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam 
skema sertifikasi 

3. Hasil uji kompetensi dinyatakan kompeten 
F. FORMULIR-FORMULIR YANG DIBUTUHKAN 

1. Form Permohonan kredensial 
2. Portofolio  
3. Kewenangan Klinis PK sebelumnya 
4. STR 
5. Foto Copy ijazah terakhir 
6. Foto copy sertifikat pelatihan yang telah diikuti 
7. Log book atau surat pernyataan dari kepala ruang 
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Demikian white paper kompetensi keperawatan PK IV rawat jalan  
ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagai panduan dalam 
pelaksanaan proses kredensial keperawatan. Apabila dikemudian hari 
terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan 
sebagaimana mestinya.  
 

Komite Keperawatan 
Ketua 

 
 
 
 

Sri Martuti, SKp, M.Kes 
NIP.19670518 198902 2 001 

Kelompok Staf Keperawatan Anak 
Ketua 

 
 
 
 

Yuni Dwi Analul M, S.Kep., Ns 
NIP. 19740601 200604 2 019 
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KOMPETENSI KEPERAWATAN ANAK 

PERAWAT KLINIK  II   
AREA RAWAT INAP 
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WHITE PAPER 
 PERAWAT KLINIK  II   
AREA RAWAT INAP 

 
A. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta makin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan keperawatan memerlukan perawat-perawat yang 
professional dan kompeten. Dalam rangka menciptakan perawat yang 
kompeten tersebut memerlukan sebuah sistem yang akuntable dan 
berkelanjutan. untuk melakukan asesmen kompetensi seseorang 
berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. 

Penetapan capaian standar kompetensi  keperawatan di RSUD 
Dr Moewardi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan area pelayanan 
keperawatan dari berbagai level jenjang perawat klinik terendah 
sampai ke yang tertinggi. Penetapan kompetensi ini berdasarkan pada 
asuhan keperawatan untuk membantu pasien mengatasi masalah 
kebutuhan dasar manusia. 

Asuhan keperawatan yang dilakukan oleh setiap tenaga 
keperawatan meliputi proses pengkajian ( anamnese, pemeriksaan 
fisik dan data penunjang ), menentukan diagnose keperawatan, 
menetapkan tujuan dan criteria tujuan, merencanakan tindakan, 
melaksanakan tindakan keperawatan mandiri maupun kolaborasi, 
mengevaluasi hasil tindakan keperawatan serta mendokumentasikan. 

Dalam mengatasi masalah keperawatan memerlukan standa 
rkompetensi dari seorang tenaga keperawatan yang telah mengikuti 
pendidikan formal dan non formal. Dengan ini kami berupaya 
menetapkan standar minimum pencapaian seseorang agar di akui 
sebagai perawat yang kompeten di area keperawatan dari jenjang 
Perawat Klinik (PK) II area rawat inap berdasarkan standar 
kompetensi: fungsi pelaksanaan, fungsi pengelolaan, fungsi pendidikan 
dan fungsi penelitian. 
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B. BATASAN KOMPETENSI  

Merupakan standar yang harus dimiliki oleh perawat secara 
umum yang bekerja di area layanan keperawatan dengan kualifikasi 
sebagai berikut: 
1. PegawaI Negeri Sipil / Kontrak BLUD 
2. Lulus  pendidikan formal minimal DIII Keperawatan / S1 

Keperawatan 
3. Memiliki STR/SIP dan SIK Perawat yang masih berlaku 
4. Telah mengikuti Pelatihan BTCLS/ PPGD yang diselenggarakan 

institusi diklat yang sudah terakreditasi dalam 5 tahun terakhir 
5. Telah mengikuti Pelatihan Kompetensi Dasar Anak 
6. Memiliki masa kerja sesuai standar yang telah ditetapkan dalam 

jenjang karir PK II 
7. Pengisian logbook secara keseluruhan minimal 90 % untuk dapat 

diajukan dalam proses Asesmen kompetensi 
8. Rekomendasi Mitra Bestar tentang Clinical Privilege baik disetujui 

maupun disetujui dengan supervise secara keseluruhan dengan 
ketentuan : 
>90 % = Direkomendasikan untuk proses pemberian 

kewenangan klinis 
70 % - 90 % = Direkomendasikan proses asesmen dengan 

catatan 
<70% = Tidak direkomendasikan proses asesmen, 

untuk selanjutnya diserahkan kembali ke 
bidang keperawatan untuk diberikan 
pelatihan. 

9. Melaksanakan proses asesmen kompetensi secara sunguh – 
sungguh. 

10. Mendapatkan SPKK / Clinical Appointmen dari Direktur RSUD Dr. 
Moewardi Provinsi Jawa Tengah 
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C. PESYARATAN 
1. Persyaratan Umum 

a. Pendidikan minimal DIII Keperawatan/S1 Keperawatan 
b. Pelatihan BLS 
c. Pelatihan K3 
d. Pelatihan IPSG 
e. Pelatihan PPI 

2. Persyaratan Khusus 
a. Sertifikat kompetensi PK II Anak 
b. Pelatihan kompetensi dasar keperawatan anak 

 

D. KOMPETENSI DAN URAIAN KOMPETENSI PK II ANAK AREA RAWAT 
INAP 
1. Kewenangan Umum 

a. Mampu melaksanakan kompetensi dasar 
b. Melakukan pengkajian keperawatan  Anak dasar tanpa  

komplikasi 
c. Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan 
d. Menyusun perencanaan keperawatan 
e. Melakukan Implementasi keperawatan 
f. Melakukan Evaluasi keperawatan 
g. Melakukan dokumentasi keperawatan 
h. Memberikan orientasi kepada pegawai baru/ peserta didik 

yang terlibat di   ruang 
2. Kewenangan Khusus 

a. Fungsi Pelaksanaan 
1) Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan 

dasar 
a) Risiko Jatuh....Pada Dewasa b.d. 
b) Nyeri Akut/Kronis b.d. 
c) Defisit Perawatan Diri Berpakaian b.d. 
d) Defisit Perawatan Diri Eliminasi b.d. 
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e) Risiko Infeksi b.d. 
f) Intoleransi Aktifitas 
g) Risiko Jatuh ...Pada Anak b.d. 
h) Hambatan Mobilitas Fisik b.d. 
i) Gangguan Pola Tidur b.d. 
j) Hipertermia 
k) Definisi Perawatan Diri Makan b.d. 

2) Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan 
a) Cemas b.d. 
b) Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas b.d. 
c) Kurang Volume Cairan 
d) Diare b.d. 
e) Risiko Cidera Faktor Risiko 
f) Hipotermia 
g) Gangguan Integritas Jaringan b.d. 
h) Nausea (Mual, Muntah) b.d. 
i) Konstipasi b.d. 
j) Harga Diri Rendah b.d. 

3) Melakukan intervensi keperawatan anak dasar : 
a) Intervensi Mandiri : 

 Memberikan oksigen masker non rebreathing 

 Memberikan oksigen masker rebreathing 

 Melakukan fisioterapi dada 

 Melakukan suction 

  Melakukan postural drainage 

 Melakukan pemeriksaan Rumple leed 

 Melakukan resusitasi jantung paru 

 Memonitor kadar gula 
darah(Hipoglikemi,hiperglikemi 

 Memberikan injeksi koate 

 Melakukan perawatan post tonsilektomi 

 Melakukan irigasi kandung kencing 
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 Memasang kateter menetap pasien pria 

 Memasang kateter menetap pasien wanita 

 Memasang kateter tidak menetap pasien pria dan 
wanita 

 Melakukan perawatan luka terbuka 

 Melakukan irigasi luka 

 Melakukan perawatan luka dekubitus 
b) Intervensi Kolaboratif 

 Memberikan obat inhalasi 

 Memberikan obat suppositoria 

 Memberikan obat topikal pada kulit yang luas 
c) Intervensi Delegatif 

 Memeriksa kadar gula dalam urin dengan cara stik 

 Memeriksa kadar gula darah  dengan stik 

 Memberikan injeksi insulin 

 Memberikan transfusi darah 

 Mengambil sample darah AGD 

 Melakukan skin test 

 Melakukan perekaman EKG 

 Mengangkat jahitan luka 

  Memberikan terapi bermain 

 Melakukan pengkajian tumbuh kembang anak ( 
DDST/ Denver II) 

 Melakukan evaluasi tindakan keperawatan 

 Melakukan dokumentasi keperawatan 

 Menggunakan komunikasi terapeutik 

 Membimbing PK I 
b. Fungsi Pengelolaan 

Mengelola pelayanan keperawatan pasien dengan kasus: 
keperawatan  Anak dasar tanpa komplikasi 
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c. Fungsi Pendidikan 
Memberikan edukasi pasien dengan kasus : keperawatan  Anak 
dasar tanpa komplikasi 

d. Fungsi Penelitian 
Membuat laporan perawatan pasien dengan kasus : 
keperawatan  Anak dasar tanpa komplikasi 

 
E. PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN KEWENANGAN 

1. Mengajukan permohonan assesmen kredensial kepada Direktur 
melalui Bidang Keperawatan. 

2. Mengikuti assesmen kompetensi untuk mengukur kompetensi 
dengan menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, 
lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam 
skema sertifikasi 

3. Hasil uji kompetensi dinyatakan kompeten 
 

F. FORMULIR-FORMULIR YANG DIBUTUHKAN 
1. Form Permohonan kredensial 
2. Portofolio  
3. Kewenangan Klinis PK sebelumnya 
4. STR 
5. Foto Copy ijazah terakhir 
6. Foto copy sertifikat pelatihan yang telah diikuti 
7. Log book atau surat pernyataan dari kepala ruang. 
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Demikian white paper kompetensi keperawatan PK II Anak area 
ranap ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagai panduan dalam 
pelaksanaan proses kredensial keperawatan. Apabila dikemudian hari 
terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan 
sebagaimana mestinya.  
 

Komite Keperawatan 
Ketua 

 
 
 
 

Sri Martuti, SKp, M.Kes 
NIP.19670518 198902 2 001 

Kelompok Staf Keperawatan Anak 
Ketua 

 
 
 
 

Yuni Dwi Analul M, S.Kep., Ns 
NIP. 19740601 200604 2 019 
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KOMPETENSI KEPERAWATAN ANAK 

PERAWAT KLINIK  III 
AREA RAWAT INAP 
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WHITE PAPER  
 PERAWAT KLINIK  III 
AREA RAWAT INAP 

 
A. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta makin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan keperawatan memerlukan perawat-perawat yang 
professional dan kompeten. Dalam rangka menciptakan perawat yang 
kompeten tersebut memerlukan sebuah sistem yang akuntable dan 
berkelanjutan. untuk melakukan asesmen kompetensi seseorang 
berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. 

Penetapan capaian standar kompetensi  keperawatan di RSUD 
Dr Moewardi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan area pelayanan 
keperawatan dari berbagai level jenjang perawat klinik terendah 
sampai ke yang tertinggi. Penetapan kompetensi ini berdasarkan pada 
asuhan keperawatan untuk membantu pasien mengatasi masalah 
kebutuhan dasar manusia. 

Asuhan keperawatan yang dilakukan oleh setiap tenaga 
keperawatan meliputi proses pengkajian ( anamnese, pemeriksaan 
fisik dan data penunjang ), menentukan diagnose keperawatan, 
menetapkan tujuan dan criteria tujuan, merencanakan tindakan, 
melaksanakan tindakan keperawatan mandiri maupun kolaborasi, 
mengevaluasi hasil tindakan keperawatan serta mendokumentasikan. 

Dalam mengatasi masalah keperawatan memerlukan standa 
rkompetensi dari seorang tenaga keperawatan yang telah mengikuti 
pendidikan formal dan non formal. Dengan ini kami berupaya 
menetapkan standar minimum pencapaian seseorang agar di akui 
sebagai perawat yang kompeten di area keperawatan dari jenjang 
Perawat Klinik (PK) III area rawat inap  berdasarkan standar 
kompetensi: fungsi pelaksanaan, fungsi pengelolaan, fungsi pendidikan 
dan fungsi penelitian. 
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B. BATASAN KOMPETENSI  

Merupakan standar yang harus dimiliki oleh perawat secara 
umum yang bekerja di area layanan keperawatan dengan kualifikas 
isebagai berikut: 
1. PegawaI Negeri Sipil / Kontrak BLUD 
2. Lulus  pendidikan formal minimal DIII Keperawatan / S1 

Keperawatan 
3. Memiliki STR/SIP dan SIK Perawat yang masih berlaku 
4. Telah mengikuti Pelatihan BTCLS/ PPGD yang diselenggarakan 

institusi diklat yang sudah terakreditasi dalam 5 tahun terakhir 
5. Telah mengikuti Pelatihan Kompetensi Dasar Anak 
6. Memiliki masa kerja sesuai standar yang telah ditetapkan dalam 

jenjang karir PK III 
7. Pengisian logbook secara keseluruhan minimal 90 % untuk dapat 

diajukan dalam proses Asesmen kompetensi 
8. Rekomendasi Mitra Bestar tentang Clinical Privilege baik disetujui 

maupun disetujui dengan supervise secara keseluruhan dengan 
ketentuan: 
>90 % = Direkomendasikan untuk proses pemberian 

kewenangan klinis 
70 % - 90 % = Direkomendasikan proses asesmen dengan 

catatan 
<70% = Tidak direkomendasikan proses asesmen, 

untuk selanjutnya diserahkan kembali ke 
bidang keperawatan untuk diberikan 
pelatihan. 

 
9. Melaksanakan proses asesmen kompetensi secara sunguh – 

sungguh. 
10. Mendapatkan SPKK / Clinical Appointmen dari Direktur RSUD Dr. 

Moewardi Provinsi Jawa Tengah 
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C. PESYARATAN 
1. Persyaratan Umum 

a. Pendidikan minimal DIII Keperawatan/S1 Keperawatan 
b. Pelatihan BLS 
c. Pelatihan K3 
d. Pelatihan IPSG 
e. Pelatihan PPI 

2. Persyaratan Khusus 
a. Sertifikat kompetensi PK III  Anak 
b. Pelatihan kompetensi dasar  keperawatan anak 
c. Pelatihan Clinical Intructur (CI)/Pembimbing Klinik) 
d. Pelatihan PPGD/BTCL 

 
D. KOMPETENSI DAN URAIAN KOMPETENSI PK III ANAK AREA RAWAT 

INAP 
1. Kewenangan Umum 

a. Mampu melaksanakan kompetensi dasar 
b. Melakukan pengkajian keperawatan  Anak dasar dengan  

komplikasi 
c. Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan  
d. Menyusun perencanaan keperawatan  
e. Melakukan Implementasi keperawatan  
f. Melakukan Evaluasi keperawatan  
g. Melakukan dokumentasi keperawatan 
h. Memberikan orientasi kepada pegawai baru/ peserta didik 

yang terlibat di ruang 
2. Kewenangan Khusus 

a. Fungsi Pelaksanaan 
1) Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan 

PK II  
2) Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan:  

a) Risiko Ketidakefektifan Perfusi Jaringan Otak  
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b) Ketidakefektifan Pola Nafas b.d. 
c) Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan 

Tubuh 
d) Hambatan Komunikasi Verbal b.d. 
e) Gangguan Pertukaran Gas 
f) Penurunan Curah Jantung b.d. 
g) Kelebihan Volume 
h) Ketidakseimbangan Nutrisi Lebih Dari Kebutuhan b.d. 
i) Ketidakefektifan Perfusi Jaringan Perifer b.d. 
j) Risiko Gangguan Integritas Kulit b.d. 
k) Risiko Perilaku Kekerasan Terhadap Diri Sendiri b.d. 
l) Retensi Urin b.d. 
m) Gangguan Eliminasi Urine b.d. 
n) Gangguan Integritas Kulit b.d. 
o) Berduka b.d. 

3) Melakukan tindakan keperawatan pada klien Anak dengan 
komplikasi  : 
a) Intervensi Mandiri : 

 Melakukan observasi  tanda-tanda pasien gagal 
nafas  

 Melakukan observasi tanda-tanda sepsis  

 Memberikan obat khemotherapi  

 Memasang NGT dengan penyulit  

 Memasang rectal tube  

 Melakukan observasi tanda-tanda malnutrisi  

 Melakukan observasi tanda-tanda cianosis  

 Menginterpretasikan EKG sederhana  

 Melakukan observasi tanda-tanda syok  

 Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi  

 Memantau tanda-tanda peningkatan TIK  

 Pencegahan resiko jatuh  
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 Melakukan penanganan nyeri non farmakologi 
(tehnik relaksasi  

 Melakukan observasi tanda-tanda penurunan 
kesadaran  

 Melakukan blader training  

 Melakukan observasi tindakan pemberian 
kemoterapi  

 Melakukan perawatan dekubitus derajat 1 dan 3 

 Melakukan perawatan luka  bakar < 50% 

 Mengidentifiksi produksi urine 

 Melakukan irigasi kandung kencing 
b) Intervensi Kolaboratif 

 Memberikan obat melalui infuse pump  

 Memberikan obat melalui syringe pump  
c) Intervensi Delegatif 

 Memasang infus dengan penyulit  

 Melakukan fisioterapi dada  

 Mengambil benda asing di mata  
4)   Melakukan evaluasi tindakan keperawatan  
5)   Melakukan dokumentasi keperawatan  
6)   Melakukan kolaborasi/ merujuk/mengkonsultasikan pada  

yang lebih berkompeten/ profesi lain  
7) Melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien,keluarga, 

dan peserta didik  
8) Menggunakan komunikasi terapeutik dan hubungan 

interpersonal  
9) Membimbing PK II 

b. Fungsi Pengelolaan 
Mengelola pelayanan keperawatan pasien dengan kasus : 
keperawatan anak dengan  komplikasi 
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c. Fungsi Pendidikan 
Memberikan edukasi pasien dengan kasus : keperawatan anak 
dengan  komplikasi  

d. Fungsi Penelitian 
Membuat laporan perawatan pasien dengan kasus : 
keperawatan anak dengan  komplikasi     

 
E. PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN KEWENANGAN 

1. Mengajukan permohonan assesmen kredensial kepada Direktur 
melalui Bidang Keperawatan. 

2. Mengikuti assesmen kompetensi untuk mengukur kompetensi 
dengan menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, 
lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam 
skema sertifikasi 

3. Hasil uji kompetensi dinyatakan kompeten 
 

F. FORMULIR-FORMULIR YANG DIBUTUHKAN 
1. Form Permohonan kredensial 
2. Portofolio  
3. Kewenangan Klinis PK sebelumnya 
4. STR 
5. Foto Copy ijazah terakhir 
6. Foto copy sertifikat pelatihan yang telah diikuti 
7. Log book atau surat pernyataan dari kepala ruang. 

 
 
 
 
 
 
 



 

38 
 

Demikian white paper kompetensi keperawatan PK III Anak area 
rawat inap ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagai panduan dalam 
pelaksanaan proses kredensial keperawatan. Apabila dikemudian hari 
terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan 
sebagaimana mestinya.  
 

Komite Keperawatan 
Ketua 

 
 
 
 

Sri Martuti, SKp, M.Kes 
NIP.19670518 198902 2 001 

Kelompok Staf Keperawatan Anak 
Ketua 

 
 
 
 

Yuni Dwi Analul M, S.Kep., Ns 
NIP. 19740601 200604 2 019 
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KOMPETENSI KEPERAWATAN ANAK 

PERAWAT KLINIK  IV 
 AREA RAWAT INAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 
 

WHITE PAPER 
 PERAWAT KLINIK  IV 
 AREA RAWAT INAP 

 
A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta makin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan keperawatan memerlukan perawat-perawat yang 
professional dan kompeten. Dalam rangka menciptakan perawat yang 
kompeten tersebut memerlukan sebuah system yang akuntable dan 
berkelanjutan untuk melakukan asesmen kompetensi seseorang 
berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. 

Penetapan capaian standar kompetensi keperawatan di RSUD 
Dr Moewardi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Area pelayanan 
keperawatan dari berbagai level jenjang perawat klinik terendah 
sampai ke yang tertinggi. Penetapan kompetensi ini berdasarkan pada 
asuhan keperawatan untuk membantu pasien mengatasi masalah 
kebutuhan dasar manusia. 

Asuhan keperawatan yang dilakukan oleh setiap tenaga 
keperawatan meliputi proses pengkajian ( anamnese, pemeriksaan 
fisik dan data penunjang ), menentukan diagnose keperawatan, 
menetapkan tujuan dan criteria tujuan, merencanakan tindakan, 
melaksanakan tindakan keperawatan mandiri maupun kolaborasi, 
mengevaluasi hasil tindakan keperawatan serta mendokumentasikan. 

Dalam mengatasi masalah keperawatan memerlukan standar 
kompetensi dari seorang tenaga keperawatan yang telah mengikuti 
pendidikan formal dan non formal. Dengan ini kami berupaya 
menetapkan standar minimum pencapaian seseorang agar di akui 
sebagai perawat yang kompeten di area keperawatan dari jenjang 
Perawat Klinik (PK) IV area rawat inap berdasarkan standar 
kompetensi: fungsi pelaksanaan, fungsi pengelolaan, fungsi pendidikan 
dan fungsi penelitian. 



 

41 
 

 
B. BATASAN KOMPETENSI  

Merupakan standar yang harus dimiliki oleh perawat secara 
umum yang bekerja di area layanan keperawatan dengan kualifikasi 
sebagai berikut: 
1. Pegawai Negeri Sipil / Kontrak BLUD 
2. Lulus  pendidikan formal minimal S1 Keperawatan  + Ners 
3. Memiliki STR/SIP dan SIK Perawat yang masih berlaku 
4. Telah mengikuti Pelatihan BTCLS/ PPGD yang diselenggarakan 

institusi diklat yang sudah terakreditasi dalam 5 tahun terakhir 
5. Telah mengikuti Pelatihan Kompetensi Lanjutan Anak 
6. Memiliki masa kerja sesuai standar yang telah ditetapkan dalam 

jenjang karir PK IV 
7. Pengisian logbook secara keseluruhan minimal 90 % untuk dapat 

diajukan dalam proses Asesmen kompetensi 
8. Rekomendasi Mitra Bestari tentang Clinical Privilege baik disetujui 

maupun disetujui dengan supervise secara keseluruhan dengan 
ketentuan : 
>90 % = Direkomendasikan untuk proses pemberian 

kewenangan klinis 
70 % - 90 % = Direkomendasikan proses asesmen dengan 

catatan 
<70% = Tidak direkomendasikan proses asesmen, 

untuk selanjutnya diserahkan kembali ke 
bidang keperawatan untuk diberikan 
pelatihan. 

9. Melaksanakan proses asesmen kompetensi secara sungguh – 
sungguh. 

10. Mendapakan SPKK / Clinical Appointmen dari Direktur RSUD Dr. 
Moewardi Provinsi Jawa Tengah 
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C. PESYARATAN 
1. Persyaratan Umum 

a. Pendidikan minimal S1 Keperawatan + Ners 
b. Pelatihan BLS 
c. Pelatihan K3 
d. Pelatihan IPSG 
e. Pelatihan PPI 

2. Persyaratan Khusus 
a. Sertifikat kompetensi PK IV Anak  
b. Pelatihan kompetensi lanjutan  keperawatan anak 
c. Pelatihan Clinical Intructur (CI)/Pembimbing Klinik)/TOT 
d. Pelatihan PPGD/BTCLS 
e. Pelatihan Managemen Kepala Ruang 
f. Pelatihan Asessor 

 

D. KOMPETENSI DAN URAIAN KOMPETENSI PK IV ANAK AREA RAWAT 
INAP  
1. Kewenangan Umum 

a. Mampu Melaksanakan kompetensi umum  
b. Melakukan pengkajian keperawatan  Anak dasar dengan  

komplikasi  
c. Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan  
d. Menyusun perencanaan keperawatan  
e. Melakukan Implementasi keperawatan  
f. Melakukan Evaluasi keperawatan  
g. Melakukan dokumentasi keperawatan  
h. Memberikan orientasi kepada pegawai baru/ peserta didik 

yang terlibat di ruang  
2. Kewenangan khusus 

a. Fungsi Pelaksanaan 
1) Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan 

PK III 
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2) Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan  
a) Gangguan Menelan  
b) Ketidakefektifan Koping 
c) Gangguan Citra Tubuh/body Image b.d. 
d) Risiko Aspirasi Faktor Risiko  
e) Perfusi Jaringan Serebral tidak efektid b.d. 
f) Risiko Penurunan Perfusi Jaringan Jantung  
g) Perubahan Perfusi Jaringan Jantung Paru b.d. 
h) Perubahan Perfusi Perifer b.d. 
i) Risiko Ketidakseimbangan Elektrolit b.d. 
j) Defisit Pengetahuan b.d. 
k) Defisit Pengetahuan b.d. 
l) Perubahan Proses Keluarga b.d. 
m) Risiko terhadap Distres Spiritual b.d. 
n) Risiko Prilaku Kekerasan Terhadap Orang Lain b.d. 

3) Melakukan tindakan keperawatan pada klien anak dengan 
komplikasi 
a) Manajemen terapi bermain  
b) Mengelola cairan dan elektrolit  
c) Mengelola nyeri  
d) Melakukan pengelolaan pencegahan infeksi  
e) Melakukan Range of Motion 
f) Melakukan pencegahan dekubitus (alih baring, 

fisioterapi dada) 
g) Memberikan pelayanan spiritual dan perawatan akhir 

hayat  
h) Mengintepretasikan EKG  
i) Mengintepretasikan BGA  
j) Melakukan pemberian nutrisi enteral dan parenteral 
k) Pengambilan darah arteri dengan penyulit  
l) Mengidentifikasi hal-hal terkait dengan keperawatan 

yg perlu diteliti  
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4) Melakukan evaluasi tindakan keperawatan  
5) Melakukan dokumentasi keperawatan  
6) Melakukan kolaborasi/ merujuk/mengkonsultasikan pada  

yang    lebihberkompeten/ profesi lain  
7) Melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien,keluarga, 

dan   peserta didik 
8) Menggunakan komunikasi terapeutik dan hubungan 

interpersonal 
9) Membimbing PK III 

b. Fungsi Pengelolaan 
Mengelola pelayanan keperawatan pasien dengan kasus : 
keperawatan anak dengan  komplikasi  

c. Fungsi Pendidikan 
Memberikan edukasi pasien dengan kasus : keperawatan anak 
dengan  komplikasi  

d. Fungsi Penelitian 
Membuat laporan perawatan pasien dengan kasus : 
keperawatan anak dengan  komplikasi        
   

E. PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN KEWENANGAN 
1. Mengajukan permohonan assesmen kredensial kepada Direktur 

melalui   Bidang Keperawatan. 
2. Mengikuti assesmen kompetensi untuk mengukur kompetensi 

dengan menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, 
lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam 
skema sertifikasi 

3. Hasil uji kompetensi dinyatakan kompeten 
 
F. FORMULIR-FORMULIR YANG DIBUTUHKAN 

1. Form Permohonan kredensial 
2. Portofolio  
3. Kewenangan Klinis PK sebelumnya 



 

45 
 

4. STR 
5. Foto Copy ijazah terakhir 
6. Foto copy sertifikat pelatihan yang telah diikuti 
7. Log book atau surat pernyataan dari kepala ruang 

 
Demikian white paper kompetensi keperawatan PK IV Anak area 

rawat inap  ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagai panduan 
dalam pelaksanaan proses kredensial keperawatan. Apabila dikemudian 
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan 
sebagaimana mestinya.  
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