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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam menjawab rumusan masalah dari penelitian yang telah ditetapkan, maka 

peneliti mengumpulkan beberapa data primer yang didapatkan dari narasumber, 

responden, pasien dan informan mengenai kewenangan perawat dalam pelayanan 

komplementer-alternatif pada praktik keperawatan mandiri. Peneliti memilih 

Propinsi Jawa Timur sebagai tempat penelitian. Hal tersebut disebabkan karena 

faktor biaya, waktu, dan jarak tempuh. Narasumber penelitian ini terdiri dari Ketua 

DPW PPNI Propinsi Jawa Timur yang diwakili oleh anggota bidang hukumnya, 

Ketua HPHI, Direktur LBHPI, Dinkes Kab/Kota di 5 (lima) lokasi yang diteliti. 

Responden  yang diambil dalam penelitian ini yaitu 5 (lima) perawat yang 

melakukan pelayanan komplementer-alternatif dalam praktik keperawatan mandiri. 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Provinsi Jawa Timur secara geografis  terletak di antara 11100 Bujur Timur 

– 11404’ Bujur Timur  dan 70 12’ Lintang  Selatan  – 8048’ Lintang Selatan , 

dengan luas wilayah sebesar 47.963 km2 yang meliputi dua bagian utama. Yaitu 

Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura.  Wilayah daratan Jawa Timur 

sebesar 88,70 persen atau 42.541 km2, sementara luas Kepulauan 

Madura  memiliki luas 11.30% atau sebesar 5.422 km². Jumlah penduduknya 

pada tahun 2010  mencapai   37.476.757 jiwa. Secara  administratif Provinsi 

Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota,  dengan  Kota Surabaya 

sebagai ibukota provinsi. Jawa Timur menjadi Provinsi dengan jumlah 

kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.  

Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi  Wilayah (Bakorwil), 

sebagai berikut Bakorwil I Madiun meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. 

Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, 

Kota Blitar, Kab. Blitar, dan Kab. Nganjuk.  Bakorwil II Bojonegoro meliputi 

Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. 

Jombang, dan Kab. Lamongan.  Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, 

Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, 
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Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. 

Situbondo dan Kab. Banyuwangi.  Bakorwil IV  Pamekasan meliputi,  Kota 

Surabaya, Kab. Sidoarajo, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. 

Pamekasan, dan Kab. Sumenep.77 

Gambaran jumlah Fasyankes yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik 

Propinsi Jawa Timur antara lain: Rumah Sakit sebanyak 373, Puskesmas 

sebanyak 964, Posyandu sebanyak 46.710 dan Polindes sebanyak 4.364.78 

Data demografi Perawat di Indonesia menurut Kementerian Kesehatan RI 

tahun 2017 khusus Propinsi Jawa Timur sebanyak 33.377 Perawat.79 

Dalam hal ini peneliti hanya memilih  5 (lima) Kab/Kota, yakni: Kab. 

Sidoarjo, Kab. Banyuwangi, Kab. Probolinggo, Kab. Kediri, dan Kota Kediri 

sebagai lokasi penelitian. Alasan peneliti hanya memilih 5 (lima) Kab/Kota 

tersebut adalah karena terkandala faktor lokasi, waktu dan juga materi. 

 

B. Hasil Wawancara dengan Narasumber 

1. DPW PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Provinsi Jawa 

Timur80 

Dari hasil wawancara peneliti dengan Rudi Yulianto selaku Anggota 

Divisi Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik DPW PPNI Provinsi Jawa 

Timur pada tanggal 3 Januari 2019, diperoleh penjelasan sebagai berikut: 

a. Wewenang Perawat sebagaimana diatur dalam UU No. 38 tahun 2014 

tentang Keperawatan, tugas dan wewenang perawat dalam memberikan 

Asuhan Keperawatan ada 2 (dua), yakni: Upaya Kesehatan Perseorangan 

(UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).  Pada UKP di dalamnya 

ada Permenkes No.1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang 

Penyelenggaraan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan, sedangkan dalam UKM sampai saat ini belum ada peraturan 

                                                             
77 Media Jatim, 2015, “Sekilas Jawa Timur”, diakses pada: http://jatimprov.go.id/read/profil/sekilas-jawa-timur 

(Tanggal 21 Desember 2018). 
78BPS Propinsi Jawa Timur, 2017, diakses pada: https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/09/22/109/jumlah-

fasilitas-kesehatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2016.html (Tanggal 21 Desember 2018). 
79Leo Rulino, 2018, “Data Demografi Perawat Indonesia Tahun 2017”, di akses pada: 

http://www.healthdaily.id/2018/04/data-demografi-perawat-indonesia-tahun.html (Tanggal 21 Desember 2018). 
80 Hasil wawancara dengan Rudi Yulianto, tanggal 3 Januari 2019 di RS TNI AD Surabaya. 

http://jatimprov.go.id/read/profil/sekilas-jawa-timur
https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/09/22/109/jumlah-fasilitas-kesehatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2016.html
https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/09/22/109/jumlah-fasilitas-kesehatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2016.html
http://www.healthdaily.id/2018/04/data-demografi-perawat-indonesia-tahun.html
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pelaksana yg berisi kewenangan perawat tersebut. Dalam UKM sendiri 

sifatnya terbatas. 

b. Kewenangan perawat dalam pelayanan komplementer-alternatif hanya 

sebatas UKM. Di dalam UKM tersebut hanya ada upaya promotif dan 

prefentif bukan kuratif dan rehabilitatif, sehingga kewenangan perawat 

yang melakukan pengobatan/ kuratif belum tergambarkan dalam 

peraturan. Perawat yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif 

belum memiliki kewenangan dalam menjalankan upaya kuratif karena 

dalam pasal 30 huruf m Undang-Undang Keperawatan, komplementer-

alternatif masuk ke dalam UKM bukan UKP. 

c. SPO (Standar Procedur Operasional) dalam praktik keperawatan mandiri, 

panduanya telah tercantum dalam SK DPP PPNI No. 

011/DPP.PPNI/SK/K.S/III/2017 hanya saja DPD PPNI sebagai 

kepanjangan tangan dari DPP PPNI sampai sekarang belum membuat 

penjabaran dari pedoman praktik keperawatan mandiri yang telah 

dikeluarkan oleh DPP PPNI, karena SPO tersebut adalah kewenangan dari 

DPD PPNI.  

d. Penyelesaian sengketa atau masalah dalam Organisasi Profesi PPNI 

terlebih dahulu diselesaikan dalam bidang etik dahulu, apakah perawat 

tersebut melanggar kode etik ataukah tidak. Di dalam Organisasi Profesi 

PPNI ada  MKEK (Majelis Kode Etik Keperawatan) di setiap Provinsi 

yang bertugas menindaklanjuti masalah yang menimpa perawat. Akan 

tetapi untuk etik dan disiplin aplikasinya sampai sekarang belum jelas 

pelaksanaanya sehingga setiap permasalahan perawat larinya ke hukum. 

e. Perlindungan hukum terhadap perawat yang melakukan pelayanan 

komplementer-alternatif tertera pada Pasal 29 UU No. 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan, dan pasal 78 UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan, yang mana dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan 

kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus 

diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi di luar pengadilan 

karena pembuktianya sangat rumit.  

f. Perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan komplementer-
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alternatif pada praktik keperawatan mandiri sampai sekarang belum ada 

perlindungan hukumnya sehingga pasien sebagai konsumen layanan jasa 

bisa menggunakan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen untuk mendapatkan perlindunganya. Berbeda 

dengan perawat, dalam kontrak terapeutik perawat dilindungi oleh 

Undang-Undang. 

 

2. PP HPHI (Himpunan Perawat Holistik Indonesia)81 

Dari hasil wawancara peneliti dengan Mardiyono selaku ketua PP HPHI 

pada tanggal 21 Desember 2018, diperoleh penjelasan sebagai berikut: 

a. Pasal 30 ayat (2)  huruf m Undang-Undang No.38 tahun 2014 tentang 

Keperawatan menjelaskan bahwa perawat berwenang dalam melakukan 

penatalaksanaan keperawatan komplementer-alternatif dan diperkuat 

dengan Permenkes yang lama yang masih berlaku yaitu Permenkes No. 

HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tahun 2010 dan Permenkes No.17 tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Permenkes No. 

HK.02.02/MENKES/148/1/2010. Secara umum kewenangan perawat 

salah satunya adalah melaksanakan asuhan keperawatan holistik yang di 

dalamnya termasuk komplementer-alternatif. 

b. Semua yang berbasis kompelementer-alternatif dan mempunyai evidence 

based bisa diadopsi dalam asuhan keperawatan yang masalah dan jenis 

intervensinya sesuai dengan standar diagnosa keperawatan Indonesia. 

Sedangkan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh perawat dalam 

menjalankan kewenanganya pada praktik keperawatan mandiri berbasis 

komplementer tersebut adalah pengobatan yang membahayakan pasien 

atau kata lain belum mempunyai evidence based (belum bisa dibuktikan 

dengan kekuatan ilmiah). 

c. SPO dalam pelayanan keperawatan komplementer-alternatif sejauh ini 

belum ada. Namun sebelum berdirinya HPHI perawat yang mempunyai 

kompetensi di bidang komplementer-alternatif yang telah mendapatkan 

                                                             
81 Hasil wawancara dengan Mardiyono, tanggal 21 Desember 2018 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Semarang. 
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sertifikasi dan berkompeten sudah bisa melakukan asuhan keperawatan 

holistik. Dengan lahirnya HPHI akan menata kembali pendidikan non 

formal, sertifikasi tentang komplementer-alternatif yang disesuaikan 

dengan permasalahan keperawatan dan intervensi keperawatan termasuk 

Standar Procedur Operasional (SPO) sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan tersebut termasuk patient safety. 
 

d. Di dalam asuhan keperawatan holistik apabila memiliki dampak negatif 

pada perawat atau pasien, HPHI memiliki bidang Hukum dan Organisasi 

yang nantinya siap melakukan advokasi. Di PPNI sendiri baik pusat  

maupun wilayah memiliki bidang hukum sebagai advokator yang tentunya 

akan saling berkoordinasi dalam menangani kasus malpraktik pada 

perawat praktik mandiri yang melakukan pelayanan komplementer-

alternatif. 
 

e. Strategi HPHI dalam memberikan perlindungan hukum bagi perawat atau 

anggota yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif pada praktik 

keperawatan mandiri, antara lain dengan;  

1) Memberikan materi etikolegal pada pendidikan non formal untuk 

mengikuti kaidah-kaidah etik dan hukum serta batasan kompetensi 

perawat agar tidak berlebihan sehingga keluar dari batas 

kewenanganya, 

2) Melakukan uji kompetensi secara berkala, dan memberikan sertfikasi 

bagi perawat holistik yang dirasa telah berkompeten di bidang 

komplementer-alternatif 

3) Melaksanakan pengawasan (legislasi) dan memberikan rekomendasi 

terhadap perawat dalam mengurus perizinan praktik keperawatan 

mandiri berbasis komplementer-alternatif 

4) Memonitoring dan mengevaluasi kemampuan kompetensi perawat 

holistik. 
 

f. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien, jaminan kepada pasien 

dimulai dari kualitas kompetensi perawat yang melakukan pelayanan 

komplementer-alternatif namun apabila terjadi KTD, perawat tersebut 
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harus bertanggungjawab sepenuhnya memberikan pelayanan lanjutan 

seperti merujuk ke Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit termasuk juga 

bertanggungjawab secara perdata  termasuk di dalamnya ada ganti rugi 

pada pasien. 

 

3. LBHPI (Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia)82 

Dari hasil wawancara peneliti dengan Sukendar selaku Direktur LBHPI 

pada tanggal 30 Desember 2018, diperoleh penjelasan sebagai berikut: 

a. Kewenangan perawat dalam pelayanan komplementer-alternatif yang 

paling utama adalah melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan standar 

kompetensi yang dimiliki dan memberikan pengobatan komplementer-

alternatif sebagai implementasi keperawatan yang mana pengobatan 

tersebut telah dibuktikan secara keilmuan. 

b. Pelayanan keperawatan dalam praktik keperawatan mandiri berbasis 

komplementer-alternatif harus didasari evidence based dan pelayanan 

tersebut tidak boleh sampai melampaui batas kewenangan sebagaimana 

yang tercantum dalam Pasal 30 sampai Pasal 35 Undang-Undang No. 38 

tahun 2014 tentang Keperawatan. 

c. SOP bagi perawat yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan 

belum ada, namun organisasi profesi tingkat kota/ kabupaten bersama 

organisasi seminat bisa membuat SOP tersebut dan disepakati bersama 

sehingga dalam suatu daerah kota/ kabupaten memiliki dasar pelayanan 

keperawatan yang sama. 

d. Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia adalah lembaga independent 

yang memiliki 5 (lima) orang pengacara dari latar belakang perawat yang 

siap bertugas membela perawat dalam persidangan. Selain itu juga 

memiliki 8 (delapan) mediator yang telah tersertifikasi dan telah siap untuk 

melakukan mediasi apabila terjadi sengketa atau gugatan terhadap perawat 

holistik yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif. Langkah 

awal yang diambil tentunya dengan melakukan koordinasi dengan 

organisasi profesi dan organisasi seminat. 

                                                             
82 Hasil wawancara dengan Sukendar, tanggal 30 Desember 2018 di Gedung Walikota Kediri. 



 
 

  
52 

 

e. Perlindungan hukum perawat adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi perawat dari perbuatan sewenang-wenang oleh orang lain 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan tersebut diberikan 

kepada perawat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum atau, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, 

dalam hal ini yang dimiliki oleh perawat  sebagai subyek hukum dalam 

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Strategi 

perlindungan hukum bagi perawat komplementer-alternatif antara lain: 

1) Upaya preventif: melengkapi administrasi (STR, SIPP, sertifikasi 

keahlian, SOP) dalam praktik keperawatan mandiri, mempelajari 

peraturan-peraturan tentang hukum kesehatan yang berkembang di 

Indonesia, organisasi profesi dan organisasi seminat mendesak atau 

mengusulkan payung hukum (Perda / otonomi daerah) setempat untuk 

membuat peraturan tentang perlindungan hukum terhadap nakes (di 

dalamnya perawat), organisasi profesi menjalin kerjasama dengan 

Kapolda, Kapolres, Kapolsek setempat, organisasi profesi dan 

organisasi seminat menjalin hubungan dengan Ketua  Adat atau 

Pemuka Agama setempat, organisasi profesi menjalin kerjasama 

dengan Ormas yang ada didaerahnya. 

2) Upaya represif: melakukan advokasi yaitu di mulai dari 

pendampingan hukum, melakukan mediasi dalam penyelesaian 

sengketa, membela dan memastikan bahwa perawat tersebut 

mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum. Selain 

itu juga memastikan bahwa perawat tersebut telah memberikan ganti 

rugi. 

f. Dalam kasus atau gugatan adanya KTD, sebagai bentuk perlindungan 

hukum bagi pasien, maka perawat holistik bertanggungjawab sepenuhnya 

terhadap pasien tersebut. Perlindungan hukum yang bisa dilakukan bagi 

pasien adalah upaya represif : melakukan mediasi dan memastikan bahwa 

perawat tersebut telah memberikan ganti rugi. 
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4. Dinas Kesehatan Kab/Kota83 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan melalui wawancara via telephone kepada Dinkes Kab/Kota tempat 

responden  melakukan pelayanan komplementer-alternatif pada praktik keperawatan mandiri, diperoleh informasi sebagai berikut: 
 

Tabel: 3.1 
Hasi Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota 

 

WAWANCARA Kota Kediri Kab. Kediri Kab. Sidoarjo Kab. Probilinggo Kab. Banyuwangi 

Bagaimana 

kredensialing 
bagi perawat 

yang melakukan 

pelayanan 

komplementer-
alternatif pada 

praktik 

keperawatan 

mandiri? 

Dinkes Kota Kediri, belum 

melakukan kredensialing bagi 
perawat yang melakukan 

pelayanan komplementer-

alternatif pada praktik 

keperawatan mandiri karena 
belum ada surat perintah dari 

Kementrian Kesehatan RI. 

Namun, selama ini Dinkes 

Kota Kediri mengeluarkan 
surat izin sesuai rekomendasi 

dari Organisasi Profesi apabila 

persyaratanya sudah lengkap. 

Dinkes Kab. Kediri, belum 

melakukan kredensialing 
terhadap perawat yang 

melakukan pelayanan 

komplementer-alternatif pada 

praktik keperawatan mandiri. 
Acuan kurikulum 

keperawatan komplementer-

alternatif belum ada, sehingga 

perawat yang hendak 
melakukan pengobatan 

komplementer-alternatif 

diberikan SIPT, karena kalau 

pengobat tradisional tidak 
perlu kredensialing.  

 

Dinkes Kab. Sidoarjo baru 

tahu dari peneliti kalau ada 
perintah melakukan  

kredensialing terhadap 

perawat yang melakukan 

pelayanan komplementer-
alternatif pada praktik 

keperawatan mandiri. 

Dinkes Kab. Probolinggo 

menunggu surat edaran 
serta aturan dari Kementrian 

Kesehatan RI terkait 

kredensialing terhadap 

perawat yang melakukan 
pelayanan komplementer-

alternatif pada praktik 

keperawatan mandiri. 

Dinkes Kab. Probolinggo 
tidak berani melakukan 

kredensialing apabila belum 

ada dasar perintah yang 

jelas. 

Dinkes Kab. Banyuwangi 

tidak tahu kalau ada 
perintah melaksanakan 

kredensialing bagi 

perawat yang hendak 

mendirikan pelayanan 
komplementer-alternatif 

pada praktik keperawatan 

mandiri. Seharusnya hal 

itu menjadi bagian 
kewenangan dari 

Organisasi Profesi yang 

merupakan kepanjangan 

tangan dari Dinas 
Kesehatan. Di samping 

itu, untuk dapat dilakukan 

kredensialing perlu 

sekolah khusus misalnya 
D3 Akupuntur, D3 Jamu, 

D3 Bekam, dan lain-lain. 

 
 

 

 

 

                                                             
83 Hasil wawancara via telephone dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota, pada tanggal 8 Maret 2019. 
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Bagaimana peran 
Dinkes Kab/Kota 

dalam 

memberikan 

perlindungan 
hukum bagi 

pasien dan 

perawat dalam 

pelayanan 
komplementer-

alternatif pada 

praktik 

keperawatan 
mandiri? 

Dinas Kesehatan bersama 
Organisasi Profesi melakukan 

survey tiap tahun sekali untuk 

melihat sarana dan prasarana. 

Apakah masih sesuai dengan 
persyaratan yang diajukan 

sewaktu ingin meminta surat 

izin ataukah telah berubah. Hal 

ini bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas 

pelayanan dalam praktik 

perorangan. Praktik tersebut 

tidak boleh kurang dari 
persyaratan yang wajib 

dipenuhi.  

Dinkes Kab. Kediri setiap 3 
(tiga) bulan sekali harus 

mendapatkan data dan laporan 

dari tenaga kesehatan yang 

melakukan praktik 
perorangan, serta harus 

menginformasikan kendala-

kendala yang dihadapi dalam 

menjalankan pelayanan 
kesehatan. 

Kegiatan pembinaan dan 
pengawasan kepada 

perawat yang melakukan 

pelayanan komplementer-

alternatif memang belum 
dilaksanakan secara 

maksimal karena 

komplementer-alternatif ini 

merupakan pelayanan 
kesehatan baru yang 

dijalankan oleh perawat 

setempat, namun Dinas 

Kesehatan akan mencoba 
pertemuan rutin setiap bulan 

sekali kepada perawat yang 

melakukan praktik 

keperawatan mandiri untuk 
memonitoring kendala-

kendala yang dihadapi di 

lapangan. 

Sebagaimana Perda Jatim 
No.2/2014 tentang Upaya 

Kesehatan, Dinkes Kab. 

Probolinggo juga 

melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap 

tenaga kesehatan yang 

melakukan praktik 

perorangan. 
Melalui Organisasi Profesi 

PPNI, Dinkes Kab. 

Probolinggo juga 

memberikan wewenang 
sepenuhnya untuk 

melakukan pengawasan dan 

pembinaan terkait perawat 

yang melakukan pelayanan 
komplementer-alternatif 

pada praktik keperawatan 

mandiri. apabila ada 

kejanggalan dalam 
pelayanan tersebut maka 

Organisasi Profesi wajib 

melaporkan kepada Dinas 

Kesehatan, karena hal ini 
masih merupakan bagian 

dari Organisasi Profesi. 

Sebelum Dinkes 
mengeluarkan izin 

praktik, terlebih dahulu 

kelengkapan sarana dan 

prasarana dilihat oleh 
Organisasi Profesi, jika 

layak bagi pasien maka 

izin diberikan. Dalam 

terjadinya dugaan 
malpraktik sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 29 

UU No.36/2009, apabila 

ada dugaan kelalaian  
harus diselesaikan terlebih 

dahulu dengan mediasi. 

Dalam hal ini Organisasi 

Profesi sebagai 
perwakilan dari Dinas 

Kesehatan harus 

memastikan bahwa 

perawat yang melakukan 
pelayanan komplementer-

alternatif dalam praktik 

keperawatan mandiri 

benar-benar telah 
menjamin keselamatan 

pasien dan bekerja sesuai 

prosedur yang ditetapkan. 

            Sumber: Wawancara, (2019) 

 

 

 

 



 
 

  
55 

 

Dari daftar tabel di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Dinkes Kab/Kota 

tempat perawat melakukan pelayanan komplementer-alternatif, belum 

mengetahui adanya perintah untuk melaksanakan kredensialing bagi perawat 

yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif. Di samping itu, belum ada 

acuan dari Kementrian Kesehatan RI tentang aturan teknis dalam melaksanakan 

kredensialing bagi perawat yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif. 

Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien dan perawat, Dinkes 

Kab/Kota telah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjamin 

keselamatan pasien dalam pelayanan komplementer-alternatif pada praktik 

keperawatan mandiri. Melalui Organisasi Profesi yang merupakan perwakilan 

dari Dinas Kesehatan, melakukan monitoring terhadap kendala-kendala yang 

dihadapi perawat dalam menjalankan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan). Hal 

ini ditujukan untuk melakukan pencegahan terhadap risiko terjadinya 

malpraktik. Apabila terjadi dugaan malpraktik, maka harus diselesaikan terlebih 

dahulu dengan mediasi. Dinas kesehatan memastikan bahwa perawat yang 

melakukan pelayanan komplementer-alternatif pada praktik keperawatan 

mandiri bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelayanan yang diberikan. 

 

C. Diskusi Ilmiah atau Seminar 

1. Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Kesehatan 

Menurut Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Kesehatan terkait 

kewenangan perawat dalam melakukan penatalaksanaan keperawatan 

komplementer-alternatif: 

a. Hanya dapat dilaksanakan oleh perawat yang memiliki kompetensi 

keperawatan komplementer dan alternatif yang diperoleh melalui 

pendidikan keperawatan dan/atau pelatihan, 

b. Tidak menjadi pelayanan keperawatan yang utama dan  tidak dilakukan 

secara terus menerus, 

c. Berfungsi sebagai pelengkap, 

d. Kewenangan keperawatan komplementer dan alternatif yang dilakukan 

di Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain tempat praktik mandiri Perawat 

hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan kredensialing oleh Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan, 

e. Kewenangan keperawatan komplementer dan alternatif yang dilakukan 

di tempat praktik mandiri Perawat dilaksanakan setelah dilakukan 

kredensialing oleh dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dengan 
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mengacu pada kurikulum pendidikan keperawatan komplementer dan 

alternatif dan/atau modul pelatihan komplementer.84 
 

Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Kesehatan juga mengatakan 

bahwa perbedaan antara perawat dan tenaga kesehatan tradisional lainya 

adalah, perawat memiliki peraturan yang lebih kuat yaitu UU No.38 tahun 

2014 tentang Keperawatan yang secara atributif telah menunjukkan bahwa 

perawat berwenang dalam melakukan penatalaksanaan keperawatan 

komplementer-alternatif, sedangkan tenaga kesahatan tradisional lain tidak 

memiliki peraturan sebagaimana perawat dan hanya berupa turunan dari 

perundang-undangan saja. 

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Kesehatan, Sundoyo 

mengatakan bahwa filosofi keluarnya Undang-Undang No. 38 tahun 2014 

tentang Keperawatan didasari beberapa hal: 

a. Meningkatkan mutu perawat, 

b. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, 

c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum Antara perawat dengan 

klien, 

d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.85 
 

Dalam acara diskusi workshop “Kebijakan Jaminan Kesehatan 

Nasional”, Sundoyo juga mengatakan bahwa dalam pelayanan kesehatan 

pada praktik keperawatan mandiri yang berbasis komplementer-alternatif 

perlu adanya suatu layanan yang memikirkan keperawatan Palliative Care 

pada kasus Katastropik (penyakit yang memerlukan biaya tinggi, komplikasi 

dan membahayakan jiwa). Kasus Hospice  (perawatan pasien terminal/ 

stadium akhir) bisa dipikirkan sebagai alternatif supaya pasien tidak terlalu 

lama  berada di Rumah Sakit karena menguras waktu, tenaga dan biaya bagi 

keluarga. 

Kebijakan pada PP No. 47 tahun  2016 tentang Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang dapat dijadikan acuan dan sumber kewenangan oleh tenaga 

                                                             
84 Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Kesehatan, “Rancangan Peraturan Komplementer dalam Praktik 

Perawat di Indonesia”, disajikan dalam Seminar dan Workshop Himpunan Perawat Holistik Indonesia (Bali, 19 

Oktober 2018 di Hotel Nirmala Denpasar). 
85 Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Kesehatan, “Peran Perawat Mendukung Jaminan Kesehatan 

Nasional”, disajikan dalam Workshop DPP PPNI  (Jakarta, 13 Desember 2018 di Hotel Ibis Jakarta Tamarin). 
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kesehatan termasuk perawat dalam pelayanan praktik perseorangan, antara 

lain: 

a. Pasal 2: Fasilitas Pelayanan Kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun 

rehabilitatif. 

b. Pasal 3: Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan berupa: 

1) Pelayanan kesehatan perseorangan (tempat praktik mandiri), 

2) Pelayanan kesehatan masyarakat. 

c. Pasal 5 ayat (2): Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama harus 

memberikan pelayanan kesehatan dasar. Tempat praktik mandiri perawat 

termasuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama. 

d. Pasal 19 : Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab : 

1) Menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional sesuai 

kebutuhan pelayanan, 

2) Melakukan sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional secara 

merata di setiap wilayah kabupaten/kota berdasarkan pemetaan daerah 

sesuai kebutuhan pelayanan. 

e. Pasal 22 ayat (1): untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa praktik 

mandiri Tenaga Kesehatan, papan nama harus memuat nama lengkap, 

gelar dan/atau jenis Tenaga Kesehatan, waktu praktik, dan nomor izin 

praktik. 

 

Pada pasal 46 ayat (1) Perpres No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan berbunyi “setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan 

kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif termasuk obat, alkes dan bahan medis habis pakai 

sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Pada pasal 46 ayat (2) 

Perpres No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan berbunyi “manfaat 

Jaminan Kesehatan sebagaimana di maksud ayat (1) terdiri dari manfaat 

medis dan non medis”. 

 

2. DPP PPNI 

Harif Fadhillah selaku Ketua Umum PPNI Pusat berpendapat bahwa 

kewenangan selalu berkaitan dengan kompetensi. Kompetensi diperoleh dari 

pendidikan baik formal maupun non formal. Kewenangan merupakan 

kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik atau kemampuan 
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bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan 

hukum. Selain itu, dalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban.86 

Dalam diskusinya, Harif Fadhillah menjelasakan bahwa unit 

kompetensi perawat di bagi menjadi 3 (tiga) ranah yaitu: 
 

Tabel: 3.2 

Ranah Kompetensi Perawat 
 

RANAH 1 RANAH 2 RANAH 3 

Praktik 

Profesional, 

Etis, Legal, Dan 

Peka Budaya 

Pemberian Asuhan Dan Manajemen Asuhan 

Keperawatan 

Pengembangan 

Professional 

1. Bertanggung 
gugat terhadap 

praktik 
professional, 

2. Melaksanakan 

praktik 
keperawatan 

berdasarkan 
kode etik, 

3. Melaksanakan 

praktik secara 
legal. 

1. Menerapkan prinsip-prinsip pokok dalam 
pemberian dan manajemen asuhan 

keperawatan, 
2. Melaksanakan upaya promosi kesehatan dalam 

pelayanan keperawatan, 

3. Melakukan pengkajian keperawatan, 
4. Menyusun rencana keperawatan 

5. Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai 
rencana, 

6. Mengevaluasi tindakan keperawatan, 

7. Menggunakan komunikasi terapeutik dan 
hubungan interpersonal dalam pemberian 

pelayanan, 

8. Menciptakan dan mempertahankan lingkungan 
yang aman, 

9. Menggunakan hubungan interprofessional 
dalam pelayanan keperawatan/ pelayanan 

kesehatan, 

10. Menggunakan delegasi dan supervisi dalam 
pelayanan asuhan keperawatan. 

1. Melaksanakan 
peningkatan 

professional 
dalam praktik 

keperawatan, 

2. Melaksanakan 
peningkatan 

mutu pelayanan 
keperawatan dan 

asuhan 

keperawatan, 
3. Mengikuti 

pendidikan 

berkelanjutan 
sebagai wujud 

tanggung jawab 
profesi. 

Sumber: DPP PPNI, (2018). 

 
Dari informasi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kompetensi di 

dalamnya ada sertifikasi pendidikan formal maupun non formal yang meliputi 

knowledge, skill,dan professional attitude. Kewenangan perawat di dalamnya 

harus memiliki STR, SIPP, dan kompetensi,  sehingga perawat yang tidak 

memiliki STR,SIPP dan kompetensi tidak berwenang melakukan pelayanan 

komplementer-alternatif pada praktik keperawatan mandiri. 

Perawat yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif harus 

dilakukan kredensialing terlebih dahulu oleh Dinkes Kab/Kota, namun data yang 

diperoleh di lapangan, sampai sejauh ini 5 (lima) responden yang diteliti 

                                                             
86 Harif Fadilah, “Problematika Implementasi Kewenangan Perawat Sesuai dengan UU No.38 Tahun 2014 tentang 
Keperawatan – Perspektif PPNI”, disajikan dalam Seminar Nasional Magister Hukum Kesehatan Angkatan XXVII 

(Semarang, 6 Oktober 2018 di Balai Diklat RSUP Kariadi). 
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mengatakan bahwa mereka belum dilakukan kredensialing oleh Dinkes 

setempat. 

Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Kesehatan menegaskan bahwa 

komplementer-alternatif pada praktik keperawatan mandiri tidak boleh 

dilakukan secara terus menerus. Peneliti berpendapat bahwa kata “terus 

menerus” masih bias karena tidak memiliki makna sampai kapan pelayanan 

tersebut dilakukan. Data di lapangan dari hasil wawancara, kuesioner dan 

observasi oleh peneliti terhadap 5 (lima) responden, komplementer-alternatif 

dijadikan implementasi insidental yang artiya dilakukan hanya pada kesempatan 

atau waktu tertentu saja,  tidak secara tetap atau rutin, dan sewaktu-waktu. 
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D. Kewenangan Perawat dalam Pelayanan Komplementer-Alternatif pada Praktik Keperawatan Mandiri 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan melalui wawancara dan kuesioner terhadap perawat yang melakukan 

pelayanan komplementer-alternatif pada praktik keperawatan mandiri, diperoleh informasi sebagai berikut: 
 

Tabel: 3.3 

Hasil Kuesioner pada Responden 
 

 

KUESIONER Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 

Pelayanan 

komplementer-alternatif 

Dilakukan Dilakukan Dilakukan Dilakukan Dilakukan 

Kredensialing oleh 
Dinkes Kab/Kota pada 

praktik keperawatan 

mandiri berbasis 
komplementer-alternatif 

Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan 

Pendapatan dari 

pelayanan 

komplementer-alternatif 
perbulan 

> Rp. 3.000.000 > Rp. 3.000.000 >  Rp. 3.000.000 > Rp. 3.000.000 > Rp. 3.000.000 

Jumlah pasien perbulan ∑ 10 orang ∑ 60 orang ∑ 15 orang ∑ 300 orang ∑ 680 orang 

Diagnosa pasien 
terbanyak 

Ulcer Stroke (pasca serangan) Stroke, Cerebral Palsy Hipertensi, Diabetes Stroke, Infertil, Diabetes, 
Hipertensi, Low Back 

Pain 

Kriteria khusus bagi 

pasien yang akan 
dilakukan terapi 

komplementer-alternatif 

1. Pasien dengan luka, 

2. Pasien dengan bayi dan 
anak. 

1. Pasien dengan tingkat 

kesadaran penuh, 
2. Pasien tidak saat serangan 

stroke, 
3. Pasien dengan psikologis 

baik. 

1. Pasien dengan tingkat 

kesadaran penuh 
2. Pasien pasca opname 

dari RS 
3. Pasien dengan 

psikologis baik 

1. Pasien dengan kasus 

yang tidak kronis,  
2. bukan penyakit 

metabolic. 

1. Bukan kasus kejiwaan,  

2. Bukan pasien balita, 
3. Bukan kasus 

emergency. 

Jenis terapi 

komplementer -alternatif 
yang dilakukan 

Herbal dan pijat/spa Akupunktur Akupunktur Bekam dan Akupunktur Bekam , Herbal dan 

Akupunktur 

Sertifikat kompetensi Ada Ada Ada Ada Ada 

Izin Praktik Ada Ada Ada Ada Ada 

Jenis Surat Izin SIPP SIPT SIPT SIPP SIPP 
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Melakukan pelayanan 
komplementer-alternatif  

berkolaborasi dengan 

Dokter 

Iya Iya Tidak Tidak tidak 

Informed Concent dalam 
pelayanan 

komplementer-alternatif 

Dilakukan 
(secara lisan) 

Dilakukan 
(secara lisan) 

Dilakukan 
(secara lisan) 

Dilakukan 
(secara lisan) 

Dilakukan 
(secara tertulis) 

SPO dalam Praktik 

komplementer-aliernatif 

Belum punya Belum punya Belum punya Ada (membuat sendiri 

sesuai dengan kompensi) 

Belum punya 

Rekam medis / catatan 
keperawatan dalam 

pelayanan 

komplementer-alternatif 

Ada Ada Tidak ada Tidak ada ada 

Pasien complain atas 
pelayanan 

komplementer-alternatif 

Belum pernah Belum pernah Belum pernah Belum pernah Belum pernah 

Masalah atau KTD 

dalam pelayanan 
komplementer-alternatif 

Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada 

Upaya yang dilakukan 
dalam meningkatkan 

patient safety pada 
praktik keperawatan 

mandiri berbasis 

komplementer-alternatif 

1. Informed Consent sebelum 
tindakan, 

2. Kolaborasi dengan dokter 
dalam pemberian obat. 

1. Informed Consent sebelum 
tindakan, 

2. Menggunakan tehnik 
aseptic, 

3. Menggunakan jarum 

disposable. 

1. Informed Consent 
sebelum tindakan, 

2. Menggunakan tehnik 
aseptic, 

3. Menggunakan jarum 

disposable. 

1. Informed Consent 
sebelum tindakan, 

2. Menanyakan riwayat 
alergi, 

3. Menggunakan tehnik 

aseptic, 
4. Melakukan edukasi 

pada pasien. 

1. Informed Consent 
sebelum tindakan, 

2. Menanyakan riwayat 
alergi, 

3. Menggunakan 

tehnik aseptic, 
4. Menyediakan obat-

obat emergency. 

Kendala dalam 

pelayanan 
komplementer-alternatif 

Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada 

Pedoman atau latar 

belakang dalam 

menyelenggarakan  
pelayanan 

komplementer-alternatif 

UU No.38 tahun 2014 

tentang Keperawatan. 

1. PP No.103 Tahun 2014 

tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional. 
2. UU No.38 tahun 2014 

tentang Keperawatan. 

1. PP No.103 Tahun 2014 

tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional 
2. UU No.38 tahun 2014 

tentang Keperawatan 

UU No.38 tahun 2014 

tentang Keperawatan. 

UU No.38 tahun 2014 

tentang Keperawatan. 
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Hak dan Kewajiban 
sebagai pemberi layanan 

keperawatan 

komplementer-alternatif 

HAK 
1. Menerima imbalan jasa, 

2. Mendapatkan 

perlindungan hukum, 
3. Mendapatkan 

pembinaan oleh Dinkes 
setempat. 

KEWAJIBAN 

1. Melakukan asuhan 
keperawatan 

komplementer-alternatif 

sesuai standar prosedur, 
standar etik dan standar 

keperawatan, 
2. Memberikan pelayanan 

yang aman dan 

menjamin keselamatan 
pasien. 

3. Melaporkan data pasien 

ke Dinkes tiap bulan, 
4. Melakukan rujukan ke 

Fasyankes apabila 
merasa kompetensi 

kurang. 

HAK 
1. Menerima imbalan jasa 

2. Mendapatkan perlindungan 

hukum 
3. Memperoleh informasi 

yang benar dari pasien 
4. Memperoleh fasilitas kerja. 

KEWAJIBAN 

1. Melakukan asuhan 
keperawatan 

komplementer-alternatif 

sesuai standar prosedur, 
standar etik dan standar 

keperawatan, 
2. Memasang papan nama 

praktik, 

3. Melaporkan data pasien ke 
Dinkes tiap 3 bulan sekali, 

4. Melakukan rujukan ke 

Fasyankes apabila merasa 
kompetensi kurang. 

HAK 
1. Menerima imbalan jasa, 

2. Mendapatkan 

perlindungan hukum, 
3. Memperoleh informasi 

yang jujur dari pasien. 

KEWAJIBAN 

1. Melakukan asuhan 

keperawatan 
komplementer-

alternatif sesuai standar 

prosedur, standar etik 
dan standar 

keperawatan. 
2. Melengkapi 

persyaratan perizinan 

praktik, 
3. Melakukan rujukan ke 

Fasyankes apabila 

merasa kompetensi 
kurang. 

HAK 
1. Menerima imbalan 

jasa, 

2. Mendapatkan 
perlindungan hukum, 

3. Memperoleh informasi 
yang jujur dari pasien. 

KEWAJIBAN 

1. Melakukan asuhan 
keperawatan 

komplementer-

alternatif sesuai standar 
prosedur, standar etik 

dan standar 
keperawatan, 

2. Melengkapi sarana dan 

prasarana fasilitas 
pelayanan kesehatan, 

3. Melakukan rujukan ke 

Fasyankes apabila 
merasa kompetensi 

kurang. 

HAK 
1. Menerima imbalan 

jasa, 

2. Mendapatkan 
perlindungan hukum, 

3. Memperoleh informasi 
yang jujur dari pasien. 

KEWAJIBAN. 

1. Melakukan asuhan 
keperawatan 

komplementer-

alternatif sesuai 
standar prosedur, 

standar etik dan 
standar keperawatan, 

2. Melengkapi sarana 

dan prasarana fasilitas 
pelayanan, 

3. Melakukan rujukan ke 

Fasyankes apabila 
merasa kompetensi 

kurang, 
4. Mendokumentasikan 

asuhan keperawatan 

holistic dengan tepat. 

Sumber: Kuesioner, (2019). 
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Dari data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 2 (dua) dari 5 (lima) 

responden masih menggunakan izin praktik berupa SIPT. Padahal sudah jelas 

bahwa perawat yang melakukan praktik keperawatan mandiri wajib memiliki 

SIPP sebagaimana diatur dalam UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan 

yang dasar hukumnya kuat dan bisa dijadikan acuan. Hal ini merupakan ketidak 

sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan apa yang terjadi di 

lapangan. Informasi yang diperoleh peneliti dari responden yang menggunakan 

SIPT sebagai izin praktik, mereka mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan 

karena mengikuti aturan yang diberlakukan oleh Dinkes setempat yang mengacu 

pada PP No.103 tahun 2014 sehingga mau tidak mau mereka menggunakan izin 

sebagai pengobat tradisional. Selain itu seluruh responden juga mengatakan 

bahwa sampai saat ini Dinkes Kab/Kota tempat mereka praktik mandiri belum 

melakukan kredensialing. 

Selain izin praktik, 5 (lima) responden tersebut juga memiliki sertifikat 

kompetensi yang diperoleh dari pendidikan non formal. 2 (dua) dari 5 (lima) 

responden ini juga melakukan kolaborasi dengan dokter mitra dalam praktik 

mandirinya.  

Rekam Medis dan Informed Consent dalam pelayanan komplementer-

alternatif pada praktik mandiri ini sangat diperlukan di lapangan. Fungsinya 

adalah melindungi pasien dan perawat itu sendiri ketika ada sengketa atau 

perselisihan di antara keduanya. Karena rekam medis dan informed consent 

dapat dijadikan alat bukti di meja pengadilan. Akan tetapi hanya 3 (tiga) dari 5 

(lima) responden yang memiliki rekam medis dan 2 (dua) dari 5 (lima) 

responden yang melakukan informed consent secara tertulis sedangkan yang 

lainya cuma secara lisan. 

Walau demikian, seluruh responden mengatakan bahwa mereka belum 

mengalami masalah KTD dan pasien complain dalam pelayanan komplementer-

alternatif yang mereka lakukan. Selain itu mereka juga mengatakan bahwa 

kendala dalam pelayanan komplementer-alternatif belum ada. Alangkah 

baikanya kalau 5 (lima) orang responden tersebut tidak melakukan pengobatan 

komplementer-alternatif dalam lingkup UKP yang tidak ada dokter mitra sebagai 

penanggungjawabnya, karena kewenanganya tidak ada. Dari 3 (tiga) responden 
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yang diteliti belum bekerjasama dengan dokter, sehingga sangat diperlukan 

kolaborasi dalam pelayanan tersebut. 

Menurut 5 (lima) orang responden tersebut di atas, hak dan kewajiban 

mereka sebagai pemberi layanan keperawatan komplementer-alternatif yang 

bisa dirangkum oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Hak Perawat 

a) Menerima imbalan jasa dari pelayanan komplementer-alternatif yang 

telah diberikan; 

b) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan pelayanan 

komplementer-alternatif.; 

c) Memperoleh fasilitas kerja; 

d) Memperoleh informasi yang benar dan jujur dari pasien; dan 

e) Mendapatkan pembinaan oleh Dinas Kesehatan setempat. 

2. Kewajiban Perawat 

a) Melakukan asuhan keperawatan komplementer-alternatif sesuai dengan 

standar prosedur, standar etik, dan standar keperawatan; 

b) Melengkapi perizinan praktik, sarana dan prasarana fasilitas pelayanan 

kesehatan serta memasang papan nama praktik; 

c) Memberikan pelayanan komplementer-alternatif yang aman dan 

menjamin keselamatan pasien; 

d) Melakukan rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih besar 

apabila kompetensi di bidang komplementer-alternatif kurang; 

e) Melaporkan data pasien ke Dinas Kesehatan tiap akhir bulan; dan 

f) Mendokumentasikan asuhan keperawatan holistik dengan tepat. 

 

Dari uraian tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa pelayanan 

komplementer-alternatif dapat dilakukan oleh perawat, asalkan telah 

mengantongi perizinan yang jelas, memiliki kompetensi di bidang 

komplementer-alternatif, dan membuat rekam medis serta informed consent. 

Selain itu dalam asuhan keperawatannya, perawat melakukan penatalaksanaan 

komplementer-alternatif sesuai dengan standar etik, standar keperawatan, dan  

standar  procedur operasional meskipun panduan standar procedur operasional 

dalam pelayanan komplementer-alternatif secara umum masih dalam rancangan 
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organisasi seminat. Data yang diperoleh dari lapangan, pengobatan 

komplementer-alternatif diberikan pada pelayanan UKP padahal perintahnya 

UU No.38 tahun 2014, diberikan pada pelayanan UKM. 

 

Berikut ini adalah analisis kewenangan perawat  dalam pelayanan 

komplementer-alternatif dari peraturan perundang-undangan: 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

Analisis kewenangan perawat  dalam pelayanan komplementer-alternatif  

pada Undang-Undang Dasar 1945 yang diperoleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a. Pasal 28C ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak mengembangkan diri 

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan 

dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 

umat manusia”. 

b. Pasal 28C ayat (2) berbunyi “setiap orang berhak untuk memajukan 

dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 

membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. 

 

Pasal 28C ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setiap orang memiliki 

kewenangan dalam mengembangkan dan memajukan dirinya sesuai amanah 

undang-undang. Dalam hal ini, setiap perawat memperoleh kesempatan 

membuka praktik keperawatan mandiri guna mengembangkan dirinya  

melalui pelayanan komplementer-alternatif yang diperoleh dari pendidikan 

formal maupun non formal. Dengan diperolehnya pendidikan berarti perawat 

tersebut memiliki kompetensi.  

Kompetensi menurut Permenkes No.1109/MENKES/PER/IX/2007 

adalah kemampuan seseorang meliputi; pengetahuan, ketrampilan, dan 

perilaku (knowledge, skill, and professional attitude) minimal yang harus 

dikuasai individu untuk dapat melakukankegiatan profesionalnya pada 

masyarakat secara mandiri yang dbuat oleh organisasi profesi. 

Menurut Harif Fadhillah, kewenangan selalu berkaitan dengan 

kompetensi. Kompetensi diperoleh dari pendidikan baik formal maupun non 

formal. Kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan 
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hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-

undang untuk melakukan hubungan hukum.87 

Menurut Mardiyono, perawat yang mempunyai kompetensi di bidang 

komplementer-alternatif yang telah mendapatkan sertifikasi dan berkompeten 

sudah bisa melakukan asuhan keperawatan holistik. Dengan lahirnya HPHI 

akan menata kembali pendidikan non formal, sertifikasi tentang 

komplementer-alternatif yang disesuaikan dengan permasalahan keperawatan 

dan intervensi keperawatan termasuk Standar Procedur Operasional (SPO) 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Walaupun 

demikian, standar kompetensi bagi perawat yang melakukan pelayanan 

komplementer-alternatif sampai sekarang belum ada. HPHI masih dalam 

tahap penyusunan kurikulum standar kompetensi tersebut.88 

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

perawat yang melakukan praktik keperawatan mandiri berhak mengikuti 

pendidikan dan/atau pelatihan di bidang komplementer-alternatif guna 

meningkatkan kompetensi untuk diterapkan dalam praktik mandirinya. 

Walaupun standar kompetensi bagi perawat dalam pelayanan komplementer-

alternatif masih dalam tahap penyusunan, perawat yang berkompeten dan 

memiliki sertifikasi di bidang tersebut tetap dapat melakukan pelayanan 

komplementer-alternatif. 

Dari 5 (lima) responden yang telah dianalisis, peneliti berpendapat bahwa 

5 (lima) perawat tersebut boleh melakukan pelayanan komplementer-

alternatif karena telah memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari 

pendidikan non formal. Selain itu mereka juga berkompeten dalam 

melakukan asuhan keperawatan holistik. 

 

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

Analisis kewenangan perawat  dalam pelayanan komplementer-alternatif 

pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

diperoleh peneliti adalah sebagai berikut: 

                                                             
87 Harif Fadilah, “Problematika Implementasi Kewenangan Perawat Sesuai dengan UU No.38 Tahun 2014 

tentang Keperawatan – Perspektif PPNI”, disajikan dalam Seminar Nasional Magister Hukum Kesehatan 

Angkatan XXVII (Semarang, 6 Oktober 2018 di Balai Diklat RSUP Kariadi). 
88 Hasil wawancara dengan Mardiyono, tanggal 21 Desember 2018 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Semarang. 
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a. Pasal 5 ayat (3) berbunyi: Setiap orang berhak secara mandiri dan 

bertanggungjawab menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan 

baginya. 

b. Pasal 47  berbunyi: Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk 

kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 

yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.  

c. Pasal 48 ayat (1) berbunyi : Penyelenggaraan upaya kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan:  

1) Pelayanan kesehatan;  

2) Pelayanan kesehatan tradisional;  

3) Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;  

4) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;  

5) Kesehatan reproduksi;  

6) Keluarga berencana;  

7) Kesehatan sekolah;  

8) Kesehatan olahraga;  

9) Pelayanan kesehatan pada bencana;  

10) Pelayanan darah;  

11) Kesehatan gigi dan mulut;  

12) Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;  

13) Kesehatan matra;  

14) Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;  

15) Pengamanan makanan dan minuman;  

16) Pengamanan zat adiktif; dan/atau  

17) Bedah mayat.  

 

Pasal 5 ayat (3) berbunyi; “Setiap orang berhak secara mandiri dan 

bertanggungjawab menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan 

baginya”. Artinya pasien diberikan kebebasan untuk memilih Fasyankes 

mana yang diperlukan baginya dan sah-sah saja kalaupun pasien memilih 

berobat kepada perawat yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif 

pada praktik keperawatan mandiri. 

Pasal 47 memberikan gambaran bahwa upaya kesehatan 

diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya kesehatan dapat dilakukan dengan 

2 (dua) cara yaitu UKP dan UKM. Dalam AD/ART HPHI disebutkan bahwa 

keperawatan holistik adalah pelayanan professional yang didasarkan ilmu dan 

keperawatan alternatif dan atau komplementer berbentuk pelayanan biologis, 

psikologis, kognitif, sosial, kultural dan spiritual yang saling mempengaruhi 

baik sehat dan sakit yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. 
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Artinya upaya kesehatan tersebut dapat dilaksanakan oleh perawat dalam 

menjalankan pelayanan kesehatan baik secara mandiri maupun kolaboratif. 

Hubungan pelayanan komplementer-alternatif dalam lingkup UKP dan 

UKM adalah keduanya sama-sama memiliki peranan penting untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang mana pengobatan tersebut 

dilakukan melalui promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan 

rehabilitasi. 

Pasal 48 ayat 1 point 2 mengatakan upaya kesehatan dilaksanakan 

melalui kegiatan pelayanan kesehatan tradisional. Menurut Permenkes No.15 

tahun 2018, pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau 

perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan 

ketrampilan turun menurun secara empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di 

masyarakat. Artinya pengobatan tradisional  merupakan bagian dari 

pengobatan komplementer-alternatif yang ditujukan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

Menurut Endeh Nurgiwiati, pengobatan alternatif adalah jenis terapi 

modalitas yang diberikan sebagai pengganti praktik pengobatan kedokteran 

konvensional sedangkan terapi komplementer adalah jenis terapi modalitas 

yang dikombinasikan dengan pengobatan kedokteran konvensional.89 

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa pelayanan kesehatan tradisional dapat dilakukan dalam Upaya 

Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). 

Artinya bahwa bagi perawat yang memiliki kompetensi dalam bidang 

pengobatan tradisional memiliki kewenangan dalam pelayanan kesehatan 

tradisional. Pasal 47 dan 48 memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

masyarakat dalam melakukan upaya kesehatan di bidang tersebut. Dengan 

demikian perawat yang memiliki izin/ legalitas dan kompetensi di bidang 

pengobatan tradisional boleh melakukan hal tersebut. 

Dari 5 (lima) responden yang telah dianalisis, peneliti berpendapat bahwa 

2 (dua) perawat tersebut masih menggunakan STPT yang seharusnya 

                                                             
89 Endeh Nurgiwiati, Op.Cit, hlm. 1. 
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perizinanya diganti menggunakan SIPP. Walau pengambilan perizinanya 

salah, namun perawat tersebut menjalankan asuhan keperawatan dalam 

praktik mandirinya sehingga ini merupakan tindakan yang kurang tepat 

meskipun mereka memiliki kompetensi di bidang komplementer-alternatif. 

Karena kalau mereka tetap menggunakan STPT dan tidak memiliki SIPP 

maka mereka disebut sebagai pengobat tradisonal dan harus meninggalkan 

keperawatanya. 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan 

Analisis kewenangan perawat  dalam pelayanan komplementer-alternatif 

pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan yang 

diperoleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Pasal 30 ayat (1) huruf a berbunyi “dalam menjalankan tugas sebagai 

pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, 

Perawat berwenang melakukan pengkajian keperawatan secara holistik”. 

b. Pasal 30 ayat (2) huruf m berbunyi “dalam menjalankan tugas sebagai 

pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, 

Perawat berwenang melakukan penatalaksanaan Keperawatan 

komplementer dan alternatif”. 

 

Pasal 30 ayat (1) huruf a dan pasal 30 ayat (2) huruf f menunjukkan 

secara tegas bahwa perawat diberikan pelimpahan wewenang atributif dalam 

melakukan pengkajian secara holistik pada UKP dan penatalaksanaan 

komplementer-alternatif pada UKM. 

Pasal 30 ayat (1) huruf m UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan: 

dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang 

Upaya Kesehatan Masyarakat, berwenang melakukan penatalaksanaan 

komplementer-alternatif. Itu artinya perawat hanya boleh melakukan 

komplementer-alternatif pada upaya promotif dan preventif.  Data yang 

diperoleh dari lapangan pada 5 (lima) responden menunjukkan bahwa 

perawat tersebut melakukan upaya kuratif. Sedangkan pada Pasal 30 ayat (1) 

huruf a UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan: dalam menjalankan 

tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang Upaya Kesehatan 

Perorangan, perawat berwenang melakukan pengkajian keperawatan secara 
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holistik. Artinya perawat hanya berwenang melakukan pengkajian saja bukan 

melakukan tindakan atau pengobatan. 

Menurut Liu Guiying (Professor From Nursing College of Guangxi 

Medical University China), holistic care merupakan asuhan keperawatan 

menggunakan pendekatan komprehensif dengan mengintegrasikan konsep 

keperawatan komplementar, yakni alternatif dan spiritual.90 

Dalam Kepmenkes No.908/MENKES/SK/VII/2010 menyebutkan 

bahwa holistik adalah menyeluruh mencakup biologi, psikologi, sosial, dan 

spriritual. 

Pasal 1 huruf 3 dalam Anggaran Rumah Tangga HPHI menyebutkan 

bahwa Keperawatan Holistik adalah pelayanan professional yang didasarkan 

ilmu dan keperawatan alternatif dan atau komplementer berbentuk pelayanan 

biologis, psikologis, kognitif , sosial, kultural dan spiritual yang saling 

mempengaruhi baik sehat dan sakit yang mencakup seluruh siklus kehidupan 

manusia. 

Menurut Tim Penyusun Revisi Jabatan Fungsional Tenaga Keperawatan 

Direktorat Keperawatan dan Keteknisian Medik Dirjen Bina Upaya 

Kesehatan Kemenkes RI tahun 1997, membagi tindakan keperawatan sebagai 

berikut: 

1. Tindakan Keperawatan Dasar 

a. Tindakan Keperawatan Dasar Kategori 1 

1) Menyiapkan dahak untuk pemeriksaan, 

2) Menyiapkan hapusan tenggorok dan hidung, 

3) Menyiapkan hapusan mata, 

4) Meyiapkan hasil biopsi untuk pemeriksaan, 

5) Menyiapkan cairan luka (pus) untuk pemeriksaan, 

6) Membersihkan tempat tidur, 

7) Membuat larutan sabun, 

8) membuat larutan lysol, 

9) Membuat larutan saflon, 

10) Mencuci tangan dengan cara biasa, 

11) Mencuci tangan dengan cara desinfeksi, 

12) Mencuci tangan dengan cara steril, 

13) Melakukan desinfeksi, 
14) Melakukan sterilisasi, 

15) Memelihara peralatan dari logam, 

                                                             
90 BHP UMY, 2013, “Konsep Holistic Care Dalam Penyembuhan Pasien”, Diakses pada: 

http://www.umy.ac.id/konsep-holistic-care-dalam-penyembuhan-pasien-3.html (Tanggal 7 Januari 2019). 

http://www.umy.ac.id/konsep-holistic-care-dalam-penyembuhan-pasien-3.html
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16) Memelihara peralatan dari gelas, 

17) Memelihara peralatan dari karet, 

18) Menimbang berat badan, 

19) Menolong memberikan urinal, 

20) Memberikan obat melalui kulit, 

21) Meneteskan obat tetes hidung, 

22) Memberikan obat via selaput lendir saluran pencernaan, 

23) Pengambilan urine biasa, 

24) Memasang manset. 

b. Tindakan Keperawatan Dasar Kategori 2 

1) Memberikan obat tetes mata, 

2) Memberikan obat mata, 

3) Melakukan Irigasi mata, 

4) Memberikan obat tetes telinga, 

5) Memberikan obat tetes hidung, 

6) Memberikan obat supositoria melalui anus, 

7) Menyiapkan alat untuk mengumbah lambung, 

8) Menyiapkan alat untuk mengumbah kandung kemih, 

9) Menyiapkan cairan otak untuk pemeriksaan, 

10) Menyiapkan cairan lambung, 

11) Menyiapkan cairan rongga pleura, 

12) Menyiapkan alat peraga penyuluhan kesehatan individu, 

13) Menyiapkan alat peraga penyuluhan kesehatan keluarga, 

14) Menyiapkan alat peraga penyuluhan kesehatan kelompok, 

15) Menyiapkan alat peraga penyuluhan kes. Masyarakat, 

16) Merapihkan tempat tidur, 

17) Memindahkan pasien berjalan menuju kursi, 

18) Mengatur posisi berbaring pasien (fowler), 

19) Mengatur posisi berbaring pasien (sim), 

20) Mengatur posisi berbaring pasien (trendelenburg), 

21) Mengatur posisi berbaring pasien (dorsal recumbant), 

22) Mengatur posisi berbaring pasien (genu postural), 

23) Mengganti alat tenun kotor tanpa memindahkan pasien, 

24) Mengukur suhu badan, 

25) Menghitung pernafasan, 

26) Mengukur tekanan darah, 

27) Memandikan pasien di tempat tidur, 

28) Menyisir rambut, 

29) Mencuci rambut, 

30) Memasang kap kutu, 

31) Menyikat gigi, 

32) Membersihkan mulut, 

33) Memelihara gigi palsu, 

34) Memelihara mulut pasien yang patah tulang rahang atau menjalani 

operasi rahang, 

35) Memotong kuku, 

36) Membantu memberikan makan dan minuman pada pasien, 
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37) Menghidangkan makanan dan minuman kepada pasien yang dapat 

makan sendiri, 

38) Menghidangkan makanan dan minuman kepada pasien yang tidak 

dapat makan sendiri, 

39) Memelihara kebersihan vulva dan perineum, 

40) Memberi gliserin dengan spuit, 

41) Memberikan huknah rendah, 

42) Memberikan huknah tinggi, 

43) Memasang pembalut pada luka, 

44) Mengganti balutan, 

45) Mengangkat jahitan luka, 

46) Memberikan kompres panas, 

47) Memberikan kompres basah, 

48) Memberikan kirbet es, 

49) Memasang bantal angina, 

50) Perawatan pasien yang akan meninggal, 

51) Memberikan obat melalui mulut, 

52) Pengumbahan dengan mempergunakan spuit, 

53) Pengumbahan dengan cara tetesan, 

54) Meneteskan obat pada mata, 

55) Memberikan salf mata, 

56) Meneteskan obat tetes telinga, 

57) Pemberian obat melalui vagina, 

58) Pemberian obat melalui anus, 

59) Pemeriksaan kadar gula dalam urine, 

60) Benedict Test, 

61) Pemeriksaan dengan menggunakan pita test, 

62) Pengambilan bahan UCT, 

63) Pengumpulan urine selama 24 jam, 

64) Penyediaan faeces untuk kultur, 

65) Mengambil darah perifer, 

66) Penyuluhan kesehatan pada individu, 

67) Mengisi sensus harian, 

68) Mengisi formulir permintaan barang, 

69) Mengisi formulir permintaan makanan pasien baru, 

70) Mengisi formulir permintaan obat-obatan rutin, 

71) Mengisi formulir permintaan instrumen incidental, 

72) Mengisi formulir perbaikan alat, 

73) Mengisi formulir permintaan pemeriksaan laboratorium, 

74) Mendampingi pasien konsul, 

75) Menyuapi pasien, 

76) Melatih pasien bernafas dalam dan batuk, 

77) Melaksanakan program orientasi minimal pada pasien, 

78) Observasi pasien yang sedang di manset, 

79) Menolong pasien pindah dari satu ruang ke ruang lain. 

c. Tindakan Keperawatan Dasar Kategori 3 

Adalah tindakan keperawatan dasar yang memiliki kesulitan sedang, 

tanpa mengandung resiko dan perlu pengalaman kerja. Beberapa yang 
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termasuk dalam Tindakan Keperawatan Dasar Kategori 3 adalah 

sebagai berikut : 

1) Memberikan obat melalui pernafasan instalasi zat asam (oksigen), 

2) Memberikan suntikan intracutan, 

3) Memberikan suntikan subcutan, 

4) Memberikan suntikan intramuskuler, 

5) Mengambil darah vena, 

6) Penyuluhan kesehatan kepada keluarga. 

d. Tindakan Keperawatan Dasar Kategori 4 

Merupakan tindakan keperawatan dasar yang memiliki kesulitan 

sedang, memerlukan pengalaman, dapat menimbulkan gangguan fisik 

dan psikis, dan memerlukan tambahan pengetahuan. Beberapa yang 

termasuk dalam Tindakan Keperawatan Dasar Kategori 4 adalah 

sebagai berikut: 

1) Memberikan suntikan intravena, 

2) Memberikan infus, 

3) Memasang Tranfusi darah, 

4) Menyiapkan alat DC Shock dalam keadaan siap pakai 

(ICU,ICCU), 

5) Melakukan EKG. 

2. Tindakan Keperawatan Kompleks 

a. Tindakan Perawatan Kompleks Kategori 1 

1) Pengambilan urine steril 

2) Mengukur berat jenis urine, 

3) Pemeriksaan jumlah protein dalam urine, 

4) Pengujian pemekatan (Concentrate Test), 

5) Pemeriksaan Creatinin Clearence (CCT) 

6) Pengambilan darah arteri, 

7) Auskultasi abdomen, 

8) Pemeriksaan infiltrasi cairan subcutan, 

9) Pemeriksaan fungsi peralatan suction, 

10) Pemeiksaan kebebasan traksi, 

11) Pemeriksaan oedema di sekitar luka operasi, 

12) Pemeriksaan naso gastric tube pasien, 

13) Pemeriksaan ketepatan tinggi alat bantu jalan, 

14) Deteksi skin test positif, 

15) Observasi keluhan gatal, 

16) Mengeluarkan ASI secara manual, 

17) Persiapan alat anastesi, 

18) Menyiapkan alat temporary pacemaker, 

19) Melakukan auskultasi dada, 

20) Dan lain-lain pemeriksaan kompleks. 

b. Tindakan Keperawatan Kompleks Kategori 2 

1) Memberi makan pada pasien bayi melalui NGT, 

2) Menolong pasien bayi dengan epistaksis, 

3) Menolong bayi dengan perdarahan tali pusat, 

4) Irigasi telinga, 

5) Perawatan pasien dengan tracheostomy, 
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6) Pemberian obat inhalasi, 

7) Pemberian obat melalui saluran kemih, 

8) Menolong memberikan minuman pada pasien khusus, 

9) Vena sectie, 

10) Mengumbah lambung, 

11) Mengumbah kandung kemih, 

12) Irigasi mata, 

13) Jahit luka, 

14) Tindakan observasi fisiologis dan patologis lainnya. 

c. Tindakan Keperawatan Kompleks Kategori 3 

1) Memasang NGT, 

2) Memberikan makan pasien dg labioschisiz, 

3) Penyuluhan kesehatan kelompok, 

4) Mengobservasi perdarahan, 

5) Mengobservasi dehidrasi, 

6) Mengobservasi masuknya benda asing ke dalam tubuh, 

7) Mengobservasi gangguan sirkulasi, 

8) Mengobservasi presentase dari bagian tubuh yang terbakar, 

9) Mengobservasi reaksi tranfusi darah, 

10) Mengobservasi dehidrasi adekuat, 

11) Mengobservasi obstruksi jalan nafas, 

12) Mengobservasi sianosis, 

13) Megobservasi diare, 

14) Mengobservasi hilangnya kemampuan berbicara, 

15) Membuat jadwal dinas. 

d. Tindakan Keperawatan Kompleks Kategori 4 

1) Penyuluhan kesehatan masyarakat, 

2) Menyusun rencana tahunan.91 
 

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

penatalaksanaan keperawatan komplementer-alternatif tidak termasuk 

kategori tindakan keperawatan sebagaimana yang telah disusun oleh Tim 

Penyusun Revisi Jabatan Fungsional Tenaga Keperawatan Direktorat 

Keperawatan dan Keteknisan Medis Kemenkes RI. Selain itu, perawat tidak  

memiliki kewenangan dalam pelayanan kuratif (pengobatan) pada praktik 

keperawatan mandiri (UKP) yang berbasis komplementer-alternatif dan 

hanya dapat melakukan pelayanan preventif dan promotif pada UKM.  

Artinya perawat tidak boleh melakukan pelayanan komplementer-alternatif 

pada praktik keperawatan mandiri. Apabila perawat melakukan pelayanan 

                                                             
91 Sukendar, dan Aris Prio, Op.Cit, hlm. 9-15. 
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komplementer-alternatif dalam lingkup UKP, maka perawat tersebut harus 

berkolaborasi dengan dokter.  Karena pada Pasal 10 ayat (4) Permenkes No. 

1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Komplementer-

Alternatif Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mengatakan bahwa praktik 

perorangan komplementer-alternatif hanya dapat dilakukan oleh dokter atau 

dokter gigi, sehingga apabila perawat berkolaborasi dengan dokter dalam 

praktik keperawatan mandirinya maka kewenangan bagi perawat akan 

nampak jelas yaitu berupa delegasi dan/atau mandat. Dikuatkan lagi pada 

pasal 10 ayat (5) Permenkes No.1109/MENKES/PER/IX/2007 yang berbunyi 

“praktik berkelompok pengobatan komplementer-alternatif harus dipimpin 

oleh dokter atau dokter gigi sebagai penanggung jawab secara medis dalam 

pengobatan komplementer-alternatif. 

 

 

4. Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

Tradisional 

Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum pada Peraturan Pemerintah No.103 tahun 

2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional tidak disebutkan subyek 

(orang/ pelaku) yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional tersebut 

tidak mendeskripsikan siapa itu penyehat tradisional, siapa itu pengobat 

tradisional dan siapa itu tenaga kesehatan tradisional. Itu sebabnya dasar 

peraturan ini tidak bisa dijadikan acuan bagi perawat yang melakukan 

pelayanan komplementer-alternatif pada praktik mandiri. Selain itu di dalam 

peraturan ini tidak ada sumber kewenangan perawat dalam pelayanan 

komplementer-alternatif. Dikuatkan pada Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi 

“Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris diberikan oleh penyehat 

tradisional dalam rangka upaya promotif dan preventif” dan pasal 19 ayat 

(1) yang berbunyi “Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 

diberikan oleh tenaga kesehatan tradisional  dalam rangka upaya promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif”. Perawat tidak termasuk golongan 

penyehat tradisional maupun tenaga kesehatan tradisional. Namun fakta di 

lapangan masih ada perawat yang melakukan praktik keperawatan yang 

perizinanya menggunakan STPT. 
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Dari 5 (lima) responden yang telah dianalisis, peneliti berpendapat bahwa 

2 (dua) perawat tersebut masih menggunakan STPT dan harus segera 

mengganti perizinanya dengan SIPP. Apabila hal tersebut tidak dilakukan 

maka mereka akan disebut sebagai pengobat tradisonal dan harus 

meninggalkan keperawatanya. 

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perawat 

yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif pada praktik 

keperawatan mandiri di kelima Kab/Kota tersebut tidak perlu lagi 

menggunakan SIPT atau STPT, namun cukup dengan SIPP saja.  

 

 

5. Permenkes No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan 

Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Analisis pada Permenkes No.1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang 

Penyelenggaraan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Pasal 1 butir 9 berbunyi “tenaga kesehatan adalah seseorang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan  

dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk 

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 

kesehatan. 

b. Pasal 1 butir 11 berbunyi “tenaga kesehatan lainya adalah tenaga 

kesehatan selain dokter dan dokter gigi, sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang melakukan pelayananan pengobatan 

komplementer-alternatif”. 

c. Pasal 12 ayat (1) berbunyi “tenaga pengobatan komplementer-alternatif 

terdiri dari dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainya yang memiliki 

pendidikan terstruktur dalam bidang pengobatan komplementer-

alternatif”. 

d. Pasal 12 ayat (2) berbunyi “tenaga pengobatan komplementer-alternatif 

dalam memberikan pengobatan komplementer-alternatif harus sesuai 

dengan kompetensi tenaga kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan 

komplementer-alternatif yang dimilikinya. 

e. Pasal 10 ayat (4) berbunyi “praktik perorangan komplementer-alternatif 

hanya dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. 
 

 

Berdasarkan peraturan tersebut di atas dapat digambarkan bahwa 

perawat yang memiliki kompetensi dalam bidang komplementer-alternatif 

berwenang melakukan pelayanan komplementer-alternatif, namun pada 

praktik perorangan komplementer-alternatif hanya dapat dilakukan oleh 
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dokter dan dokter gigi, sehingga apabila perawat melakukan pelayanan 

komplementer-alternatif pada praktik keperawatan mandiri harus 

berkolaborasi dengan dokter atau dokter gigi. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan bahwa 2 

(dua) dari 5 (lima) responden yang melakukan pelayanan komplementer-

alternatif pada praktik keperawatan mandiri tidak melakukan kolaborasi 

dengan dokter. Artinya 2 (dua) responden tersebut tidak diperkenankan 

melakukan pelayanan komplementer-alternatif pada praktik keperawatan 

mandiri (dalam lingkup UKP). 

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa untuk 

memperkuat kewenangan perawat dalam hal pelayanan komplementer-

alternatif pada praktik keperawatan mandiri, perawat tersebut harus 

melakukan kerjasama dengan dokter sebagai penanggung jawab secara 

medis, sehingga akan diperoleh wewenang delegasi dan/atau mandat bagi 

perawat yang menjalankan pelayanan komplementer-alternatif pada praktik 

keperawatan mandiri.  

 

6. Kepmenkes No.908/MENKES/SK/VII/2010 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Keperawatan Keluarga 

Dalam Kepmenkes No.908/MENKES/SK/VII/2010 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Keperawatan Keluarga dijelaskan  bahwa kompetensi 

perawat yang melaksanakan pelayanan keperawatan keluarga harus 

mempunyai kemampuan melakukan tindakan keperawatan pada keluarga 

meliputi: 

a. Intervensi keperawatan dasar dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, 

b. Terapi  keperawatan, 

c. Terapi komplementer, 

d. Pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan pada keluarga, 

e. Monitoring kesehatan keluarga dan kepatuhan dalam pelayanan kesehatan, 

f. Melakukan tindaakan kedaruratan dalam pelayanan keperawatan keluarga 

g. Memotivasi keluarga untuk memodifikasi lingkungan yang 

menguntungkan kesehatanya, 

h. Melakukan tindakan kontrol infeksi dalam keperawatan keluarga, 

i. Melakukan tindakan pencegahan cedera. 
 

     Berdasarkan peraturan tersebut di atas menunjukkan bahwa perawat yang 

menyelenggarakan keperawatan keluarga harus memiliki kompetensi salah 

satunya terapi komplementer. Dapat diartikan bahwa perawat yang 
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melakukan pelayanan komplementer-alternatif diberikan kewenangan 

atribusi oleh perundang-undangan untuk menjalankan keperawatan keluarga. 

Menurut peraturan tersebut yang disebut keperawatan keluarga adalah area 

kekhususan yang mengaplikasikan berbagai konsep dan teori keluarga dalam 

keperawatan yang bersinggungan dengan berbagai spesialisasi keperawatan 

yang lain. Sedangkan pelayanan keperawatan keluarga (yanwatga) 

merupakan pelayanan holistik yang menempatkan keluarga dan komponenya 

sebagai fokus pelayanan dan melibatkan anggota keluarga dalam tahap 

pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tindakan keperawatan 

dengan memobilisasi sumber-sumber pelayanan kesehatan yang tersedia di 

keluarga dan sumber-sumber dari profesi lain termasuk pemberi pelayanan 

kesehatan dan sektor lain di komunitas. Pelayanan keperawatan keluarga 

dapat diberikan di berbagai tatanan, seperti rumah, rumah sakit, klinik, tempat 

praktik perawat, dan unit pemulihan kesehatan. 

       Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun 

pelayanan keperawatan keluarga dapat diberikan di tempat praktik perawat 

sebagaimana peraturan tersebut di atas, namun di dalam UU No.38 tahun 

2014 menjelaskan bahwa penatalaksanaan keperawatan komplementer-

alternatif dilakukan di UKM. Sedangkan UKM sendiri meliputi upaya 

promotif dan preventif, bukan kuratif. Selain itu dalam peraturan tersebut di 

atas menjelaskan bahwa pelayanan keperawatan keluarga dapat dilakukan 

oleh suatu unit pelayanan yang beralifiasi dengan Rumah Sakit, Puskesmas, 

dan praktik mandiri keperawatan berupa pelayanan berkelanjutan (follow up 

care) dan/atau pelayanan keperawatan kesehatan keluarga di rumah. Kegiatan 

ini dapat dilakukan melalui pembinaan perawatan keluarga yang mempunyai 

masalah kesehatan. Menurut KBBI pembinaan adalah usaha, tindakan, dan 

kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil 

yang lebih baik. Pembinaan tidak sama dengan pengobatan. 
 

7. Perda Provinsi Jawa Timur No.7 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan  

Analisis kewenangan perawat dalam pelayanan komplementer-alternatif pada 

Perda Provinsi Jawa Timur No.7 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang 

diperoleh peneliti adalah sebagai berikut: 
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a. Pasal 12 ayat (1) berbunyi ”Setiap tenaga kesehatan memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan 

sesuai dengan bidang tugasnya”. 

b. Pasal 33 berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan pelayanan 

kesehatan apabila tidak memiliki kewenangan dan kompetensi 

pendidikan dan/atau profesi dibidang pelayanan kesehatan”.  
 

 

       Peraturan tersebut di atas menjelaskan bahwa, tenaga kesehatan 

(termasuk perawat) diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan guna 

meningkatkan kualitas pelayanan. Artinya bagi perawat praktik mandiri yang 

hendak melakukan pelayanan komplementer-alternatif harus mengikuti 

pelatihan di bidang tersebut. Perawat yang tidak memiliki kewenangan dan 

kompetensi kompetensi di bidang komplementer-alternatif tidak boleh 

melakukan pelayanan tersebut 

Dari 5 (lima) responden yang telah dianalisis, semuanya telah memiliki 

komptensi di bidang komplementer-alternatif yang diperoleh melalui 

pelatihan (pendidikan non formal). Artinya kelima perawat tersebut memiliki 

kewenangan dalam melakukan pelayanan komplementer-alternatif. 

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa setiap 

perawat memiliki kesempatan mengikuti pelatihan di bidang komplementer-

alternatif untuk meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikasi 

karena  perawat yang tidak memiliki izin, dan tidak memiliki kompetensi 

maupun sertifikasi dilarang melakukan pelayanan keperawatan di bidang 

tersebut. 

 

8. Surat Keputusan DPP PPNI Nomor 011/DPP.PPNI/SK/K.S/III/2017 

tentang Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri  

Wewenang perawat dalam praktik keperawatan mandiri sebagaimana yang 

telah tertulis dalam Surat Keputusan DPP PPNI Nomor 

011/DPP.PPNI/SK/K.S/III/2017 tentang Pedoman Praktik Keperawatan 

Mandiri adalah  sebagai berikut: 

a. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, 

b. Menetapkan diagnosis keperawatan sesuai dengan  SDKI (Standar 

Diagnosis Keperawatan Indonesia), 

c. Merencanakan tindakan keperawatan, 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan, 

e. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, 

f. Melakukan rujukan (melakukan rujukan di luar kasus kepada perawat 

dengan kompetensi atau bidang keilmuan yang lebih tinggi), 
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g. Memberikan tindakan pada keadaan kegawatdaruratan sesuai dengan 

kompetensi (dapat memberikan obat-obatan yang dibutuhkan untuk 

menyelamatkan dan mencegah kecacatan klien pada kondisi emergency), 

h. Melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer-

alternatif, 

i. Melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan 

resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas, 

j. Pelaksanaan tindakan medis atas pelimpahan wewenang secara tertulis, 

k. Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas 

pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis, 

l. Melakukan tindakan medis dibawah pengawasan atas pelimpahan 

wewenang mandat tenaga medis, 

m. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah. 
 

Dalam Surat Keputusan DPP PPNI No. 011/DPP.PPNI/SK/K.S/III/2017 

tentang Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri telah ditunjukkan bahwa 

perawat memiliki wewenang dalam melakukan penatalaksanaan keperawatan 

komplementer-alternatif. Itu artinya bahwa perawat boleh melakukan 

pelayanan komplementer-alternatif sesuai dengan standar profesi. 

 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.38 Tahun 2014 Tentang 

Keperawatan, menyebutkan bahwa Keperawatan adalah kegiatan pemberian 

asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam 

keadaan sakit maupun sehat. 

         Menurut Permenkes No.1109/MENKES/PER/IX/2007 yang dimaksud 

pengobatan komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional 

yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi 

upaya promotif, prefentif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui 

pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi 

yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam 

kedokteran konvensional. 

        Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perawat 

memang berwenang melakukan pelayanan komplementer-alternatif pada 

praktik keperawatan mandiri, namun di dalam SK tersebut saling 

bertabrakan dengan UU No.38 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa 

penatalaksanaan keperawatan komplementer-alternatif  dilakukan dalam 

UKM. Sedangkan di dalam SK tersebut penatalaksanaan komplementer-
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alternatif masuk ke dalam UKP. Itu artinya isi peraturan tersebut 

bertentangan dengan UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan. 
 

 

9. Surat Keputusan HPHI Nomor 05/KONGRES/HPHI/2018 tentang 

Standar Kompetensi Kerja  

Sesuai dengan SK HPHI Nomor. 05/KONGRES/HPHI/2018 tentang Standar 

Kompetensi Kerja, kompetensi perawat yang melakukan pelayanan 

komplementer-alternatif dikelompokkan sebagai berikut:  
 

Tabel: 3.4 

Standar Kompetensi Kerja Perawat Holistik 
 

NO Kompetensi 

Inti 

Ranah Keahlian 

Dasar/Basic 

Keahlian 

Menengah 

Keahlian Lanjut 

1 Ethic and 

Legal 
Practice 

Pengetahuan Menguasai konsep 

keperawatan 
holistik meliputi 

komplementer dan 

alternatif dasar 

sesuai dengan 
kode etik dan 

aspek legal 

Menguasai konsep 

keperawatan holistik 
meliputi 

komplementer dan 

alternatif menengah 

sesuai dengan kode 
etik dan aspek legal 

Menguasai konsep 

keperawatan holistik 
meliputi 

komplementer dan 

alternatif lanjutan 

sesuai dengan kode 
etik dan aspek legal 

Sikap Mampu menjaga 

nama baik profesi 

Mengimplementasik

an ketrampilan 

dengan 

memperhatikan 
kode etik dan aspek 

legal 

Mengimplementasik

an ketrampilan 

dengan 

memperhatikan 
kode etik dan aspek 

legal 

Ketrampilan Mampu 

menunjukkan 

kerja bermutu 

sesuai standar 

Mampu membuat 

keputusan secara 

mandiri 

Mampu melakukan 

validasi dan analisi 

data untuk 

menyelesaikan 
masalah etik dan 

legal 

2 Professional 

Nursing 

Practice 

Pengetahuan 1. Memahami 

anatomi dan 

fisiologi tubuh 

manusia 
2. Memahami 

patofisiologi 

masalah 

kesehatan 
manusia 

3. Memahami teori 

dasar Nursing 

Process dengan 
pendekatan 

holistic 

4. Memahami 

tatalaksana 

intervensi dasar 

terapi holistik 

dalam proses 

asuhan 
keperawatan 

1. Memahami 

anatomi dan 

modalitas 

keperawatan 
holistik : 

ketrampilan dan 

herbal/ramuan 

2. Menerapkan 
proses 

keperawatan 

holistik 

(pengkajian, 
diagnosa 

keperawatan, 

perencanaan, 

penatalaksanaan, 

dan evaluasi) 

 

1. Memahami 

anatomi dan 

modalitas 

keperawatan 
holistik : 

ketrampilan lanjut 

dan 

herbal/ramuan 
lanjut, dan 

kombinasi 

2. Menerapkan 

proses 
keperawatan 

holistik 

(pengkajian, 

diagnosa 

keperawatan, 

perencanaan, 

penatalaksanaan, 

dan evaluasi) 

Sikap Professional 
caring 

Professional caring Professional caring 
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Ketrampilan Mampu melakukan 
intervensi 

keperawtan holistic 

meliputi 

komplementer dan 
alternatif dasar, 

mencakup: 

1. Guided Imagery 

2. Healing Touch 
3. Humor 

4. Jurnaling 

5. Meditation 

6. Music Therapy 
7. Mutual Goal 

Setting 

8. Nutritional 

Counceling 
9. Progressive 

Muscle 

Relaxation 

10. Relaxation 
Therapy 

11. Spiritual 

Growth 

Facilitation 
12. Therapeutic 

Touch 

Mampu melakukan 
intervensi 

keperawatan holistik 

meliputi 

komplementer dan 
alternatif menengah 

mencakup: 

1. Manual 

a. Massage dasar 
b. Basic Accupoint 

Therapy 

(Akupresure, 

akupunktur) 
c. Bekam dasar 

2. Energi 

a. Force Life 

Energy 
b. Reiky 

c. Water Energy 

3. Olah Pikir 

a. Hypnosis dasar 
b. Basic Neuro 

Linguistic 

Programming 

c. Emotional 
Freedom 

Technique 

 

Memiliki Keahlian 
dalam menerapkan 

keperawatan 

dibidang ramuan/ 

herbal 

Mampu melakukan: 
1. Asuhan 

keperawatan 

holistik meliputi 

komplementer 
dan alternatif 

dengan modalitas: 

1) Manual 

a. Massage 
lanjut 

b. Advance 

Accupoint 

Therapy 
(Akupresure, 

akupunktur) 

c. Bekam lanjut 

2) Energi 
a. Force Life 

Energy 

b. Reiky 

c. Water Energy 
3) Olah Pikir 

a. Hypnosis 

lanjut 

b. Advance 
Neuro 

Linguistic 

Programming 

2. Asuhan 
keperawatan 

holistik meliputi 

komplementer 

dan alternatif 
dengan ramuan/ 

herbal lanjut 

3. Asuhan 

keperawatan 
holistik dengan 

modalitas 

kombinasi 

keahlian lanjut 

3 Leadership 

and 
Management 

Pengetahuan 1. Memahami 

kebijakan 
Pemerintah 

dalam 

pelayanan 

keperawatan 
holisik meliputi 

komplementer 

dan alternatif 

2. Memahami 
ruang lingkup 

kewenangan 

perawat 

komplementer 
sesuai undang-

undang 

keperawatan 
 

 

1. memahami 

tatalaksana 
penyelenggaraan 

pelayanan holistik 

2. memahami alur 

dan tata hubungan 
kerja pelayanan 

holistik 

Memahami peran 

organisasi profesi 
dalam pembinaan 

etika profesi 

Sikap  Professional 

caring 

Professional caring Professional caring 
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Ketrampilan Menjadi role 
model bagi 

individu, 

kelompok, dan 

masyarakat 

Memberikan 
edukasi pada 

individu/ kelompok 

Melakukan 
konseling dan 

edukasi terstruktur 

pada setting 

komunitas 

4 Education and 

Research 

Pengetahuan Menerapkan 

Evidence Based 
Practice 

Melakukan 

penelitian dalam 
mengembangkan 

keperawatan holistik 

Melakukan 

publikasi Nasional/ 
Internasional hasil 

penerapan EBN atau 

penelitian 

Sikap Benefience, 

Nonmalefience, 

Justice, Otonomi, 
Veracity, Fidelity 

Benefience, 

Nonmalefience, 

Justice, Otonomi, 
Veracity, Fidelity 

Benefience, 

Nonmalefience, 

Justice, Otonomi, 
Veracity, Fidelity 

Ketrampilan Menerapkan EBN 
di Faskes dan 

komunitas 

Membuat proposal 
penelitian, 

melakukan 

penelitian, dan 

menerapkan hasil 
penelitian 

Menjadi pembicara 
tingkat Nasional/ 

Internasional, 

mempublikasikan 

hasil penelitian 

5 Professional, 
Personal and 

Quality 

Development 

Pengetahuan Mampu 
memahami 

kompetensi 

keperawatan 

holistik dasar 

Mampu memahami 
kompetensi 

keperawatan holistic 

menengah 

dibuktikan dengan 
uji kompetensi/ 

resertifikasi 

Mampu memahami 
kompetensi 

keperawatan holistik 

lanjut dibuktikan 

dengan uji 
kompetensi/ 

resertifikasi 

Sikap Professional 

caring 

Professional caring Professional caring 

Ketrampilan Mampu 

mempertahankan 

kompetensi 

keperawatan 
holistik dasar 

meliputi 

komplemnter dan 

alternatif 

Mampu 

mempertahankan 

keperawatan holistik 

meliputi 
komplementer dan 

altenatif menengah 

Mampu 

mempertahankan 

keperawatan holistik 

meliputi 
komplementer dan 

altenatif lanjut 

dibuktikan dengan 

ujikompetensi/ 
resertifikasi 

Sumber: HPHI, (2018). 
 

Himpunan Perawat Holistik Indonesia membagi kriteria materi pelatihan 

dalam bidang komplementer-alternatif sesuai tingkatan keahlian adalah 

sebagai berikut: 
 

Tabel: 3.5 

Kriteria Materi Pelatihan Perawat Holistik 
 

NO Level Dasar Keahlian Materi 

1 Keahlian Dasar/ 

Basic 

Keperawatan holistik dasar 

mencakup: 

a. Guided imagery, 
b. Healing touch, 

c. Humor, 

d. Journaling, 

e. Meditation, 
f. Music therapy, 

g. Mutual goal setting, 

h. Nutritional counceling, 

i. Progressive muscle relaxation, 
j. Relaxation therapy, 

k. Spiritual growth facilitation, 

l. Terapeutik touch. 

1. Konsep keperawatan holistik 

2. Ketrampilan dasar keperawatan 

holistik: 
a. Guided imagery, 

b. Healing touch, 

c. Humor, 

d. Journaling, 
e. Meditation, 

f. Music therapy, 

g. Mutual goal setting, 

h. Nutritional counceling, 
i. Progressive muscle relaxation, 

j. Relaxation therapy, 

k. Spiritual growth facilitation, 

l. Terapeutik touch. 
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2 Keahlian 
Menengah 

1. Keahlian dalam menerapkan 
keperawatan dibidang 

ketrampilan: 

1) Manual 

a. Massage dasar, 
b. Basic Accupoint Therapy 

(Akupresur, akupunktur), 

c. Bekam dasar. 

2) Energi Dasar 
a. Force life energy, 

b. Reiki dasar, 

c. Water energy. 

3) Olah Pikir 
a. Hypnosis dasar, 

b. Basic Neuro Linguistic 

Programming, 

c. Emotional Freedom 
Technique. 

2. Keahlian dalam menerapkan 

asuhan keperawatan dibidang 

ramuan/ herbal dasar. 

1. Ketrampilan dalam menerapkan 
asuhan keperawatan holistik 

dengan modalitas: 

1) Manual 

a. Massage dasar, 
b. Basic Accupoint Therapy 

(Akupresur, akupunktur), 

c. Bekam dasar. 

2) Energi Dasar 
a. Force life energy, 

b. Reiki dasar, 

c. Water energy. 

3) Olah Pikir 
a. Hypnosis dasar, 

b. Basic Neuro Linguistic 

Programming, 

c. Emotional Freedom 
Technique. 

2. Keahlian dalam menerapkan 

asuhan keperawatan dibidang 

ramuan/ herbal dasar 

3 Keahlian Lanjut 1. Keahlian dalam menerapkan 

keperawatan dibidang 
ketrampilan: 

1) Manual 

a. Massage lanjut, 

b. Basic Accupoint Therapy 
(Akupresur, akupunktur) 

c. Bekam lanjut 

2) Energi Dasar 

3) Olah Pikir 
a. Hypnosis lanjut, 

b. Basic Neuro Linguistic 

Programming. 

2. Keahlian dalam menerapkan 
asuhan keperawatan dibidang 

ramuan/ herbal dasar, 

3. Keahlian dalam melakukan 

kombinasi keahlian secara 
holistik. 

1. Asuhan keperawatan holistik 

dengan modalitas: 
1) Manual 

a. Massage lanjut, 

b. Addvance Accupoint therapy 

(akupresure, akupunktur), 
c. Bekam lanjut. 

2) Energi lanjut 

3) Olah Pikir 

a. Hypnosis lanjut, 
b. Advance Neuro Linguistic 

Programming. 

2. Asuhan keperawatan dibidang 

ramuan/ herbal dasar, 
3. Asuhan keperawatan holistik 

dengan modalitas keahlian lanjut. 

Sumber: HPHI, (2018). 
 

      Dalam SK HPHI Nomor. 05/KONGRES/HPHI/2018 tentang Standar 

Kompetensi Kerja, menunjukkan bahwa organisasi ini sedang berjalan dalam 

penyusunan standar kompetensi bagi perawat yang melakukan pelayanan 

komplementer-alternatif yang nantinya akan diajukan kepada Kementrian 

Kesehatan RI untuk mendapatkan legalitas. 

      Berdasarkan hasil analisis terhadap Surat Keputusan HPHI Nomor. 

05/KONGRES/HPHI/2018, peneliti menyimpulkan bahwa perawat 

berwenang melakukan pelayanan komplementer-alternatif sesuai dengan 

tingkatan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Hal itu dikuatkan dengan 

materi pelatihan yang telah direncanakan oleh HPHI meskipun belum bisa 

terlaksanakan. 
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Dari keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan kewenangan 

perawat dalam pelayanan komplementer-alternatif yang telah dianalisis, peneliti 

menyimpulkan bahwa pelayanan komplementer-alternatif yang dilakukan oleh 

perawat hanya sebatas upaya promotif dan preventif dalam lingkup UKM. 

Namun apabila perawat melakukan pelayanan komplementer-alternatif dalam 

praktik keperawatan mandiri (UKP) harus bekerjasama atau berkolaborasi 

dengan dokter atau dokter gigi sebagai penanggung jawab. Di samping itu, 

perawat yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif harus memiliki 

kompetensi di bidang tersebut dan juga harus memiliki SIPP.



 86 
 

E. Perlindungan Hukum bagi Pasien dan Perawat dalam Pelayanan Komplementer-Alternatif pada Praktik Keperawatan Mandiri 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan melalui wawancara terhadap pasien yang melakukan pelayanan 

komplementer-alternatif pada praktik keperawatan mandiri, diperoleh informasi sebagai berikut: 

 

Tabel: 3.6 

Hasil Wawancara dengan Pasien Pertama 
 

WAWANCARA 

(Pertanyaan) 

JAWABAN 

Pasien 1 Pasien 2 Pasien 3 Pasien 4 Pasein 5 

Kab. Sidoarjo Kab. Kediri Kota Kediri Kab. Probolinggo Kab. Banyuwangi 

Apakah saudara sering berobat ke tempat praktik 
mandiri perawat? Berapa kali dalam sebulan 

Tidak 
1 x 

Ya 
2 x 

Ya 
1 x 

Ya 
3 x 

Ya 
2 x 

Apa keluhan penyakit yang saudara rasakan saat 

ini? 

Sering capek dan 

pegal 

Sering pusing Nyeri punggung dan 

encok 

Kaki sering kesemutan 

dan kram 

Nyeri sendi dan 

lutut 

Apa alasan saudara memilih tempat praktik 

komplementer- alternatif ini untuk berobat? 

Lebih murah dan 

dekat dengan 
rumah 

Biaya terjangkau dan 

lokasi tidak jauh dari 
rumah 

Mau mencoba saja 

karena obat dari 
dokter sudah tidak 

mempan 

Kata tetangga yang 

sudah pernah berobat 
bisa langsung sembuh 

Pelayanan bagus 

dan murah 

Apakah saudara mengetahui bahwa tempat praktik 

ini telah mengantongi izin/ legalitas? 

Izinnya terpasang 

beserta papan nama 
praktik 

Ada nomor peizinan 

di papan nama 
praktik 

Tidak tahu, yang 

penting berobat saja, 
dan bisa sembuh 

Tertulis nomor 

perizinan di nota 
pembayaran yang 

diberikan 

Ada nomor 

peizinan di papan 
nam praktik 

Apakah saudara merasa aman dan nyaman berobat 

di tempat praktik ini?  

Benar 

 

Benar Benar Benar Benar 

Apakah pelayanan komplementer-alternatif ini 
sudah sesuai dengan yang saudara harapkan? 

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah 

Apakah  saudara mengetahui apa saja hak pasien? Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

Apakah perawat ini telah memberikan informasi 
tentang hak pasien kepada saudara? 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

Apa ada kendala selama saudara menjadi pasien 

dalam praktik keperawatan komplementer-

alternatif ini? 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 
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Apa yang akan saudara  lakukan apabila perawat ini 
melakukan malpraktik terhadap saudara? 

Minta ganti rugi 
dan pertanggung 

jawaban 

Lapor Polisi Lapor Polisi Lapor Polisi Lapor Polisi 

Apakah saudara mengetahui bahwa di dalam UU 

Kesehatan dan UU Keperawatan, pasien dilindungi 
oleh peraturan tersebut? 

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu 

Bagaimana cara saudara menyampaikan keluhan 

terhadap pelayanan komplementer-alternatif ini? 

Berbicara langsung 

dan Minta ganti 

rugi kalau 
pelayananya sudah 

tidak benar 

Berbicara  saat itu 

juga pada pak mantri 

Berbicara langsung 

pada perawatnya 

Berbicara dengan 

perawat dan meminta 

mengembalikan 
uangnya. 

Menulis di kotak 

saran 

Sumber: Wawancara, (2019). 

Tabel: 3.7 

Hasil Wawancara dengan Pasien Kedua 
 

WAWANCARA 

(Pertanyaan) 

JAWABAN 

Pasien 1 Pasien 2 Pasien 3 Pasien 4 Pasein 5 

Kab. Sidoarjo Kab. Kediri Kota Kediri Kab. Probolinggo Kab. Banyuwangi 

Apakah saudara sering berobat ke tempat praktik 
mandiri perawat? Berapa kali dalam sebulan 

Sering 
4 x 

Sering 
3 x 

Baru 1 kali ini Sering 
2 x 

Sering  
2 x 

Apa keluhan penyakit yang saudara rasakan saat 

ini? 

Rematik Sering sesak nafas 

menjelang tidur 

Sudah lama tidak 

memiliki keturunan 

Migrain Dada sering 

berdebar-debar, 

dan punya darah 
tinggi 

Apa alasan saudara memilih tempat praktik 

komplementer- alternatif ini untuk berobat? 

Lebih murah dan 

cocok kalau 

berobat disini 

Lokasi tidak jauh 

dari rumah dan 

pelayananya ramah 

Kata tetangga 

praktiknya terkenal, 

ampuh, dan sudah 
memiliki izin. Jadi 

aman 

Obat yang diberikan 

Dokter tidak manjur, 

jadi berobat ketempat 
praktik ini. 

Pelayanan bagus, 

murah, dan 

pelayananya ramah 

Apakah saudara mengetahui bahwa tempat praktik 

ini telah mengantongi izin/ legalitas? 

Izinnya terpasang 

beserta papan nama 
praktik 

Ada nomor peizinan 

di papan nama 
praktik 

Terulis nomor 

perizinan pada papan 
praktik yang dipasang 

Ada perizinanya di 

papan tempat praktik 

Ada nomor 

peizinan di papan 
nam praktik 

Apakah saudara merasa aman dan nyaman berobat 

di tempat praktik ini?  

Benar 

 

Benar Benar Benar Benar 
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Apakah pelayanan komplementer-alternatif ini 
sudah sesuai dengan yang saudara harapkan? 

Sudah Sudah Belum tau karena 
masih pertama berobat 

Sudah Sudah 

Apakah  saudara mengetahui apa saja hak pasien? Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

Apakah perawat ini telah memberikan informasi 
tentang hak pasien kepada saudara? 

Belum dijelaskan, 
hanya menjelaskan 

tentang obat yang 
diberikan 

Belum dijelaskan Belum dijelaskan, 
hanya menjelaskan 

prosedur pengobatan 

Belum dijelaskan, 
hanya dijelaskan 

tentang penyakit dan 
komplikasinya 

Belum dijelaskan 

Apa ada kendala selama saudara menjadi pasien 
dalam praktik keperawatan komplementer-

alternatif ini? 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Apa yang akan saudara  lakukan apabila perawat ini 

melakukan malpraktik terhadap saudara? 

Lapor Polisi Lapor Polisi Lapor Polisi Lapor Polisi Lapor Polisi 

Apakah saudara mengetahui bahwa di dalam UU 
Kesehatan dan UU Keperawatan, pasien dilindungi 

oleh peraturan tersebut? 

Belum tahu Belum tahu Belum tahu Belum tahu Belum tahu 

Bagaimana cara saudara menyampaikan keluhan 

terhadap pelayanan komplementer-alternatif ini? 

Berbicara langsung 

pada perawat yang 
melakukan 

tindakan tadi 

 

Berbicara  saat itu 

juga pada pak mantri 

Berbicara langsung 

dan Minta ganti rugi 
kalau pelayananya 

sudah tidak benar 

Berbicara dengan 

perawat dan meminta 
mengembalikan 

uangnya. 

Berbicara langsung 

pada perawatnya 
 

Sumber: Wawancara, (2019) 
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Dari data tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pasien belum 

mengetahui haknya dalam pelayanan keperawatan. Di samping itu, 5 (lima) 

responden yang diteliti tidak menjelaskan hak pasien bagi mereka. Bahkan tidak 

ada selebaran, spanduk atau poster yang tertempel di dinding yang memberitahu 

tentang hak pasien kepada mereka. Pasien juga tidak mengetahui bahwa mereka 

dilindungi oleh Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. 

Walaupun demikian, kesepuluh  pasien dari 5 (lima) Kab/Kota yang berbeda 

tersebut merasa aman dan nyaman berobat di tempat praktik keperawatan mandiri 

milik perawat. Mereka mengatakan sudah puas berobat di tempat praktik mandiri 

tersebut karena sudah sesuai dengan yang mereka harapkan. Rata-rata dari mereka 

memilih pengobatan komplementer-alternatif pada praktik keperawatan mandiri 

karena biaya yang dikeluarkan untuk berobat sangat murah, terjangkau, dan lokasi 

praktik dekat dengan rumah. 

Dalam dugaan terjadinya malpraktik 1 (satu) dari 9 (sembilan) pasien yang 

diwawancarai lebih memilih langsung meminta ganti rugi dan pertanggung jawaban 

sedangkan yang lainya lebih memilih langsung melaporkan kasus tersebut ke Polisi. 

Selain itu, dalam menyampaikan keluhan dalam pelayanan komplementer-alternatif 

1 (satu) pasien mengatakan menulis di kotak saran, dan 9 (sembilan) pasien lainya 

lebih memilih berbicara langsung dengan perawat tersebut. 

Dari uraian tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa pasien belum 

mengetahui haknya. Di samping itu juga kelima responden perawat yang 

melakukan pelayanan komplementer-alternatif tidak menjalaskan hak-haknya 

kepada mereka. Akan tetapi secara tidak langsung perlindungan hukum bagi pasien 

secara preventif telah dilaksanakan. Terbukti dari pertanyaan yang mereka jawab, 

di antaranya yaitu: 

1. Dari segi perizinan, pasien telah mengetahui legalitas perawat tersebut. 

2. Pasien merasa aman dan nyaman saat melakukan pengobatan komplementer-

alternatif di tempat praktik mandiri perawat. Tidak ada malpraktik yang 

dilakukan oleh perawat. 

3. Pasien merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh perawat karena 

telah sesuai dengan yang mereka harapkan. 
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4. Tidak ada kendala dalam pengobatan komplementer-alternatif yang telah 

dilakukan oleh perawat dalam praktik mandiri. 

5. Apabila terjadi dugaan malpraktik, pasien melaporkan kejadian tersebut kepada 

Kepolisian. 

6. Pasien akan meminta ganti rugi apabila dirasa pelayanan komplementer-

alternatif tersebut tidak baik bagi dirinya. 
 

Dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung kelima responden perawat yang 

melakukan pelayanan komplementer-alternatif itu benar-benar memperhatikan 

keselamatan pasien dalam praktik mandiri. Artinya perlindungan hukum dengan 

pendekatan preventif  bagi pasien dan perawat terlaksana. Apabila terjadi keluhan, 

hal yang bisa dilakukan perawat dalam pelayanan komplementer-alternatif pada 

praktik mandiri adalah sebagai berikut: 

1. Memberitahu hak pasien secara tersirat maupun tersurat. 

2. Selalu peka dan bertindak dengan cepat, karena pasien akan mengeksprsikan 

ketidakpuasanya dengan cara lain yang tidak menguntungkan bagi praktik 

mandiri perawat apabila dirasakan penanganan keluhan lambat. 

3. Meminta maaf kepada pasien. 

4. Berempati, untuk membangun kepercayaan pasien kembali. 

5. Tidak bertindak defensive serta berargumentasi seakan-akan kesalahan tidak 

mungkin dilakukan  oleh pihak penyedia jasa layanan. 

6. Menjelaskan langkah-langkah penyelesaian keluhan dan memberikan 

timeframe. 

7. Memberitahu pasien setiap perkembangan penanganan komplainya, karena pasti 

pasien tidak suka dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian. 

8. Menggunakan pendekatan problem solving dalam penyelesaian keluhan. 

9. Mempertimbangkan pemberian kompensasi, untuk mereduksi risiko pasien 

melakukan upaya hukum atau upaya  yang lain yang membahahayakan image 

praktik mandiri perawat. 

 

 

 

 



 91 
 

Berikut ini adalah analisis perlindungan hukum bagi pasien dan perawat yang 

tertera dalam peraturan perundang-undangan: 
 

Tabel: 3.8 

Perbandingan Perlindungan Hukum antara Pasien dan Perawat 
 

NO Peraturan Perundang-

Undangan 

Pasien Perawat 

1 UUD 1945 1. Pasal 28D ayat (1) berbunyi 

“setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama 
dihadapan hukum”. 

2. Pasal 28G ayat (1) berbunyi 

“setiap orang berhak atas 

perlindungan diri, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan 

harta benda yang di bawah 

kekuasaanya, serta berhak atas 

rasa aman dan perlindungan 
dari ancaman ketakutan untuk 

berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu yang merupakan hak 

asasi”. 
3. Pasal 28H berbunyi “setiap 

orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatklan 
lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan 

kesehatan”. 
4. Pasal 28 I ayat (4) berbunyi 

“Perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan 

hak asasi manusia adalah 
tanggung jawab negara, 

terutama pemerintah”. 

5. Pasal 34 ayat (3) berbunyi 

“Negara bertanggung jawab 
atas penyediaan  Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan dan 

Fasilitas Pelayanan Umum 

yang layak”. 

1. Pasal 28D ayat (1) berbunyi 

“setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama 
dihadapan hukum”. 

2. Pasal 28G ayat (1) berbunyi 

“setiap orang berhak atas 

perlindungan diri, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan 

harta benda yang di bawah 

kekuasaanya, serta berhak 

atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman 

ketakutan untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu 

yang merupakan hak asasi”. 
3. Pasal 28 I ayat (4) berbunyi 

“Perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan 

hak asasi manusia adalah 
tanggung jawab negara, 

terutama pemerintah”. 

 

2 UU No. 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan 

1. Pasal 5 ayat (2) berbunyi 

“Setiap orang mempunyai hak 
dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, 

bermutu, dan terjangkau”.  

2. Pasal 24 ayat (1) berbunyi 
“Tenaga kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 harus memenuhi 

ketentuan kode etik, standar 
profesi, hak pengguna 

pelayanan kesehatan, standar 

pelayanan, dan standar 
prosedur operasional.  

3. Pasal 58 ayat (1) berbunyi 

“setiap orang berhak menuntut 

ganti rugi terhadap seseorang, 

1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi 

“Tenaga Kesehatan berhak 
mendapatkan imbalan dan 

pelindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas sesuai 

dengan profesinya”.  
2. Pasal 29 berbunyi “dalam 

hal Tenaga Kesehatan 

diduga melakukan kelalaian 

dalam menjalankan 
profesinya, kelalaian 

tersebut harus di selesaikan 

terlebih dahulu melalui 
mediasi”. 
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tenaga kesehatan, dan/atau 
penyelenggara kesehatan yang 

menimbulkan kerugian akibat 

kesalahan atau kelalaian dalam 

pelayanan kesehatan yang 
diterimanya”. 

3 UU No. 38 tahun 2014 tentang 
Keperawatan 

1. Pasal 17 berbunyi “untuk 
melindungi masyarakat 

penerima jasa pelayanan 

kesehatan dan meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan 
yang diberikan oleh Perawat, 

Menteri dan Konsil 

Keperawatan bertugas 

melakukan pembinaan dan 
pengawasan mutu Perawat 

sesuai dengan kewenangan 

masing-masing”.  

2. Pasal 38 berbunyi: dalam 
Praktik Keperawatan, Klien 

berhak: 

a. mendapatkan informasi 

secara, benar, jelas, dan 
jujur tentang tindakan 

Keperawatan yang akan 

dilakukan;  

b. meminta pendapat Perawat 
lain dan/atau tenaga 

kesehatan lainnya;  

c. mendapatkan Pelayanan 

Keperawatan sesuai 
dengan kode etik, standar 

Pelayanan Keperawatan, 

standar profesi, standar 

prosedur operasional, dan 
ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan;  

d. memberi persetujuan atau 

penolakan tindakan 
Keperawatan yang akan 

diterimanya; dan  

e. memperoleh keterjagaan 

kerahasiaan kondisi 
kesehatanya. 

 

 

 

1. Pasal 19 ayat (1) berbunyi 
“Perawat yang menjalankan 

praktik keperawatan wajib 

memiliki izin”. 

2. Pasal 36 huruf a berbunyi 
“Perawat dalam 

melaksanakan Praktik 

Keperawatan berhak 

memperoleh pelindungan 
hukum sepanjang 

melaksanakan tugas sesuai 

dengan standar pelayanan, 

standar profesi, standar 
prosedur operasional, dan 

ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan”. 

3. Pasal 37 berbunyi: Perawat 
dalam melaksanakan 

Praktik Keperawatan 

berkewajiban:  

a. melengkapi sarana dan 
prasarana Pelayanan 

Keperawatan sesuai 

dengan standar 

Pelayanan Keperawatan 
dan ketentuan Peraturan 

Perundangundangan;  

b. memberikan Pelayanan 

Keperawatan sesuai 
dengan kode etik, 

standar Pelayanan 

Keperawatan, standar 

profesi, standar 
prosedur operasional, 

dan ketentuan  

Peraturan Perundang-

undangan;  
c. merujuk Klien yang 

tidak dapat ditangani 

kepada Perawat atau 

tenaga kesehatan lain 
yang lebih tepat sesuai 

dengan lingkup dan 

tingkat kompetensinya; 

d. mendokumentasikan 
Asuhan Keperawatan 

sesuai dengan standar; 

e. memberikan informasi 

yang lengkap, jujur, 
benar, jelas, dan mudah 

dimengerti mengenai 

tindakan Keperawatan 
kepada Klien dan/atau 

keluarganya sesuai 

dengan batas 

kewenangannya;  
f. melaksanakan tindakan 

pelimpahan wewenang 
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dari tenaga kesehatan 
lain yang sesuai dengan 

kompetensi Perawat; 

dan  

g. melaksanakan 
penugasan khusus yang 

ditetapkan oleh 

Pemerintah.  

 

4 Permenkes No. 

1109/MENKES/PER/IX/2007 
tentang Penyelenggaraan 

Komplementer-Alternatif di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

1. Pasal 2 yang berbunyi: tujuan 

pengaturan pengobatan 
komplementer-alternatif 

adalah: 

a. Memberikan perlindungan 

hukum kepada pasien; 
b. Mempertahankan dan 

meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan; 

c. Memberikan kepastian 
hukum kepada masyarakat 

dan tenaga pengobatan 

komplementer-alternatif. 

2. Pasal 5 ayat (2) berbunyi 
“dalam pelaksanaan 

pengobatan komplementer-

alternatif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus 
sesuai dengan standar profesi 

dan standar pelayanan 

kesehatan komplementer-

alternatif dengan melakukan 
anamnesa, pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan penunjang, 

diagnosa, terapi, dan proses 

rujukan”. 

1. Pasal 2 huruf c yang 

berbunyi “ tujuan 
pengaturan pengobatan 

komplementer-alternatif 

adalah memberikan 

kepastian hukum kepada 
masyarakat dan tenaga 

pengobatan komplementer-

alternatif”. 

2. Pasal 6 berbunyi “ dalam 
melakukan pengobatan 

komplementer-alternatif 

hanya dapat digunakan 

peralatan yang aman bagi 
kesehatan dan sesuai 

dengan metode/ 

keilmuanya”. 

 

5 Perda Provinsi Jawa Timur 

No. 7 tahun 2014 tentang 
Tenaga Kesehatan 

1. Pasal 4 huruf c berbunyi 

“pengaturan tentang tenaga 
kesehatan ini bertujuan untuk 

memberikan perlindungan 

kepada masyarakat dalam 

menerima penyelenggaraan 
upaya kesehatan yang 

dilakukan oleh tenaga 

kesehatan”. 

2. Pasal 25 berbunyi: hak setiap 
orang atas tenaga kesehatan, 

meliputi: 

a. memperoleh informasi 

tentang data kesehatan 
dirinya termasuk tindakan 

dan pengobatan yang telah 

maupun yang akan 

diterimanya dari tenaga 
kesehatan.  

b. memperoleh informasi dan 

edukasi tentang kesehatan 

yang seimbang dan 
bertanggung jawab;  

c. memperoleh informasi 

tentang biaya pengobatan;  
d. menentukan sendiri 

pelayanan kesehatan yang 

diperlukan bagi dirinya 

1. Pasal 4 huruf g berbunyi 

“pengaturan tentang tenaga 
kesehatan ini bertujuan 

untuk memberikan 

perlindungan dan kepastian 

hukum bagi tenaga 
kesehatan dalam 

menyelenggarakan upaya 

kesehatan kepada 

masyarakat”.  
2. Pasal 27 huruf a berbunyi 

“Tenaga kesehatan dalam 

menjalankan praktik 

dan/atau pekerjaan 
keprofesiannya berhak 

memperoleh perlindungan 

hukum sepanjang 

melaksanakan tugas sesuai 
standar profesi”. 

3. Pasal 32 berbunyi 

“Perlindungan hukum 

diberikan kepada tenaga 
kesehatan yang melakukan 

tugasnya sesuai dengan 

standar profesi tenaga 
kesehatan”.   

4. Pasal 36 ayat (1) berbunyi 

“dalam hal terjadi 

perselisihan karena tenaga 
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secara mandiri dan 
bertanggung jawab;  

e. memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, 

bermutu, dan terjangkau; 
dan  

f. memperoleh akses atas 

sumber daya di bidang 

kesehatan.  
 

kesehatan diduga 
melakukan kelalaian dalam 

menjalankan profesinya 

yang menyebabkan 

kerugian kepada pasien, 
penyelesaian perselisihan 

dapat dilakukan melalui 

mediasi atau gugatan ke 

pengadilan”.   
 

6 Perda Provinsi Jawa Timur 
No. 2 tahun 2016 tentang 

Upaya Kesehatan 

1. Pasal 75 ayat (1) huruf a 
berbunyi “dalam  

penyelenggaraan upaya 

kesehatan setiap orang berhak 

memperoleh pelayanan 
kesehatan yang aman, 

bermutu, dan terjangkau”. 

2. Pasal 75 ayat (1) huruf f 

berbunyi “dalam  
penyelenggaraan upaya 

kesehatan setiap orang berhak 

mengadukan pelayanan 

kesehatan kepada 
penyelenggara pelayanan 

kesehatan dan/atau Pemerintah 

Provinsi”. 

 

1. Pasal 77 ayat (1) huruf a 
berbunyi “dalam 

penyelenggaraan upaya 

kesehatan, setiap tenaga 

kesehatan yang 
melaksanakan upaya 

kesehatan berhak 

memperoleh perlindungan 

hukum sepanjang 
melaksanakan tugas sesuai 

standar profesi, standar 

pelayanan profesi dan 

standar prosedur 
operasional”. 

 

Sumber: Peraturan Perundang-undangan, (2019). 

Dalam tabel 3.6 di atas, peneliti menjelaskan sebagai berikut: 

1. Pada UUD 1945, bisa dideskripsikan bahwa: Pemerintah  menjamin 

perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan pelayanan kesehatan dan bagi 

perawat yang menjalankan praktik keperawatan, karena perlindungan hukum 

merupakan hak yang sama, yang harus diperoleh antara  pasien dan perawat 

dalam transaksi terapeutik  di bidang pelayanan kesehatan. 

2. Pada UU No. 36 tahun 2009 tentang  Kesehatan, bisa dideskripsikan bahwa: 

Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu  dan 

sesuai dengan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, 

standar pelayanan, maupun standar prosedur operasional. Artinya pasien 

tersebut harus mendapatkan perlindungan dalam pelayanan kesehatan dengan 

cara diberikan pelayanan yang sesuai dengan standar untuk menghindari 

terjadinya kesalahan. Sebagai bentuk perlindungan bagi dirinya, pasien  berhak 

menuntut ganti rugi kepada perawat yang melakukan kesalahan atau kelalaian. 

Sedangkan perlindungan hukum bagi perawat yaitu, apabila terjadi adanya 

dugaan kelalaian, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan dengan jalur 

mediasi. Sepanjang perawat tersebut melakukan pelayanan yang sesuai dengan 

standar, maka Pemerintah juga menjamin atas perlindungan hukum bagi dirinya. 
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3. Pada UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, bisa dideskripsikan bahwa: 

Menteri dan Konsil Keperawatan bertugas melakukan pembinaan dan 

pengawasan mutu Perawat sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk 

melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan serta meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Perawat. Artinya, Menteri dan 

Konsil Keperawatan memberikan perlindungan hukum bagi pasien dalam setiap 

praktik keperawatan yang sesuai dengan standar etik, standar pelayanan 

keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. Karena paktik keperawatan yang sesuai standar, 

dan aman menghindari terjadinya kesalahan atau malpraktik. Hal itu juga secara 

tidak langsung bisa memberikan perlindungan hukum perawat itu sendiri, 

apalagi apabila perawat dalam pelayanan komplementer-alternatifnya  telah 

mengantongi izin yang bisa memperkuat legalitas perawat dalam menjalankan 

praktik keperawatan mandiri. 

4. Pada Permenkes No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan 

Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bisa dideskripsikan 

bahwa: dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 

harus sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kesehatan 

komplementer-alternatif dengan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan penunjang, diagnosa, terapi, dan proses rujukan. Di samping itu, 

peralatan yang digunakanpun harus aman bagi kesehatan dan harus sesuai 

dengan metode/ keilmuan tenaga pengobatan komplementer-alternatif. Hal itu 

bertujuan untuk memberikan  perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien 

dan juga tenaga pengobatan komplementer-alternatif. 

5. Pada Perda Provinsi Jawa Timur No. 7 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, 

bisa dideskripsikan bahwa: peraturan ini bertujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan dalam 

penyelenggaraan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan (termasuk di antaranya 

perawat)  harus melakukan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau 

dan yang sesuai dengan standar profesinya karena itu adalah hak pasien. Hal itu 

dimaksudkan untuk melindungi pasien dan perawat itu sendiri dari kegagalan 

atau kesalahan pada praktik keperawatan mandiri. Peraturan ini juga 
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menjelasakan bahwa, apabila terjadi perselisihan karena tenaga kesehatan 

diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan 

kerugian kepada pasien, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat 

dilakukan dengan mediasi atau gugatan ke pengadilan. 

6. Pada Perda Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan, 

bisa dideskripsikan bahwa: dalam penyelenggaraan upaya kesehatan pasien 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau 

serta berhak mengadukan pelayanan kesehatan kepada penyelenggara pelayanan 

kesehatan dan/atau Pemerintah Provinsi. Artinya, peraturan ini memberikan 

perlindungan hukum bagi pasien dengan cara memenuhi hak-haknya dalam 

praktik keperawatan. Selain itu, perawat yang melaksanakan upaya kesehatan 

dilindungi oleh peraturan ini sepajang melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. 

       Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak 

dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di 

dalam hubungan manusia.92 

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberi 

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum.93 

Menurut Sukendar, perlindungan hukum perawat adalah tindakan atau upaya 

untuk melindungi perawat dari perbuatan sewenang-wenang oleh orang lain 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan tersebut diberikan kepada 

perawat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang 

dimiliki oleh perawat  sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama 

manusia serta lingkungannya. Strategi perlindungan hukum bagi perawat 

komplementer-alternatif antara lain: 

a. Upaya preventif : melengkapi administrasi (STR, SIPP, sertifikasi keahlian, 

SOP) dalam praktik keperawatan mandiri, mempelajari peraturan-peraturan 

                                                             
92 Soedikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, hlm. 9. 
93 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53. 
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tentang hukum kesehatan yang berkembang di Indonesia, organisasi profesi 

dan organisasi seminat mendesak atau mengusulkan payung hukum (Perda/ 

otonomi daerah) setempat untuk membuat peraturan tentang perlindungan 

hukum terhadap nakes (di dalamnya perawat), organisasi profesi menjalin 

kerjasama dengan Kapolda, Kapolres, Kapolsek setempat, organisasi 

profesi dan organisasi seminat menjalin hubungan dengan Ketua  adat atau 

pemuka agama setempat, organisasi profesi menjalin kerjasama dengan 

Ormas yang ada didaerahnya. 

b. Upaya represif : melakukan advokasi yaitu di mulai dari pendampingan 

hukum, melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa, membela dan 

memastikan bahwa perawat tersebut mendapatkan hak-haknya dalam 

menjalankan proses hukum. Selain itu memastikan bahwa perawat tersebut 

telah memberikan ganti rugi.94 

   

Data yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa kesepuluh pasien di 

5 (lima) Kab/Kota yang diteliti mengatakan bahwa mereka merasa aman dan 

puas berobat di tempat praktik  mandiri perawat yang  berbasis komplementer-

alternatif. Itu artinya, kelima responden perawat yang diteliti tersebut telah 

menjalankan pengobatan dengan kehati-hatian. Akan tetapi fakta di lapangan, 2 

(dua) responden yang diteliti tidak memenuhi standar karena menggunakan 

perizinan yang tidak jelas. Perawat yang dimaksud menggunakan SIPT/STPT 

sebagai izin praktik. Padahal syarat praktik keperawatan mandiri harus memiliki 

SIPP. Selain itu juga melakukan asuhan keperawatan. Dapat dikatakan bahwa 2 

(dua) perawat tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah. 

Sebagaimana Pasal 36 huruf a UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan yang 

berbunyi: 

 “Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak memperoleh 

pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar 

pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan”. 
 

Kemudian Pasal 58 ayat (2) UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan 

berbunyi: 

                                                             
94 Hasil Wawancara dengan Sukendar, pada tanggal 30 Januari 2018 di Gedung Walikota Kediri. 
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“Setiap orang yang tidak memiliki STR, tidak memiliki SIPP, tidak 

memasang papan nama praktik keperawatan mandiri, tidak memiliki 

kompetensi, akan dikenakan sanksi administratif berupa; teguran lisan, 

peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin”. 
 

Sebagaimana Pasal 58 ayat (2) UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, 

seharusnya 2 (dua) responden yang diteliti mendapatkan sanksi administrasi dari 

Organisasi Profesi PPNI karena telah menjalankan praktik keperawatan mandiri 

tanpa SIPP, namun sampai sejauh ini Organisasi Profesi PPNI belum 

menindaklanjuti 2 (dua) perawat tersebut. 
 

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa antara pasien 

dan perawat dalam transaksi terapeutik di bidang pelayanan kesehatan dilindungi 

oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 

pelaksana keperawatan. Pasien mendapatkan jaminan keselamatan sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

yang berbunyi: 

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 

kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian 

akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 

diterimanya”. 
 

Pasal di atas merupakan bukti dari pemerintah atas upaya perlindungan hukum 

secara represif bagi pasien. Akan tetapi perlindungan hukum tidak berlaku bagi 

2 (dua) responden perawat yang melanggar Pasal 19 dan Pasal 36 huruf a. 
 

Dari keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan 

hukum bagi pasien dan perawat dalam pelayanan komplementer-alternatif yang 

telah dianalisis, peneliti menyimpulkan bahwa antara pasien dan perawat 

keduanya dilindungi oleh pemerintah melalui regulasi yang ada meskipun secara 

langsung tidak ditegaskan dalam peraturan. Perlindungan tersebut dapat dilihat 

melalui hak dan kewajiban pasien maupun hak dan kewajiban perawat, karena 

keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan hak dan 

kewajiban  melalui upaya preventif dan represif. Namun, perlindungan hukum 

tidak berlaku bagi perawat apabila melanggar standar pelayanan, standar profesi, 

standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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F. Sanksi Hukum bagi Perawat yang Melakukan Pelanggaran dalam 

Pelayanan Komplementer-Alternatif pada Praktik Keperawatan Mandiri 

  Sanksi dalam bahasa Indonesia dikutip dari bahasa Belanda, sanctie, seperti 

dalam poenale sanctie yang ternama dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial 

Belanda. Sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang 

berlaku.95 

Menurut “Black's Law Dictionary Seventh Edition”, sanksi (sanction) adalah: 

“A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, 

rule, or order (a sanction for discovery abuse)”96 

 

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum 

yaitu, sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, sanksi hukum administrasi: 

1. Sanksi Hukum Pidana 

Dalam praktik keperawatan mandiri khusunya dalam pelayanan 

komplementer-alternatif sangat berisiko terjadinya malpraktik, apalagi jika 

dalam pelayanan tersebut tidak ada penanggungjawab medis. Berikut adalah 

sanksi hukum pidana yang bisa dijatuhkan terhadap perawat yang melakukan 

pelanggaran. 

a. Pasal 359 KUHP 

“Barang siapa karena kesalahanya (kealpaanya) menyebabkan orang 

lain mati, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama lima 

tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. 
 

b. Pasal 360 ayat (1) KUHP 

“Barang siapa karena kesalahanya (kealpaanya) menyebabkan orang 

lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan hukuman pidana 

penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu 

tahun”. 
 

c. Pasal 360 ayat (2) KUHP 

“Barang siapa karena kesalahanya (kealpaanya) menyebabkan orang 

lain mendapat luka-luka berat sedemikian rupa sehingga timbul 

penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian 

selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau 

pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”. 

                                                             
95 Diakses dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi (Tanggal 6 Maret 2019). 
96 Diakses dari: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-

dan-administratif) (Tanggal 6 Maret 2019). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Poenale_sanctie
https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia
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d. Pasal 78 UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara 

lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau 

dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat 

tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 

(seratus lima puluh juta rupiah)”. 
 

e. Pasal 191 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

“Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan 

tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian 

harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah)”. 
 

 

 

 

f. Pasal 198 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk 

melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah)”. 

 

2. Sanksi Hukum Perdata 

Sanksi hukum perdata bagi perawat komplementer-alternatif yang melakukan 

pelanggaran pada praktik keperawatan mandiri adalah sebagai berikut: 

a. Pasal 1365 KUH Perdata 

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian 

kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahanya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 
 

 

b. Pasal 1366 KUH Perdata 

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatanya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 

kelalaian atau kurang kehati-hatinya”. 
 

c. Pasal 1371 KUH Perdata 

“Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja 
atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, 

selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian 

kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut”. 
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3. Sanksi Hukum Administrasi 

Sanksi hukum administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap 

pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat 

administratif. Pada umumnya sanksi administratif sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan 

berbunyi: 

“Setiap orang yang tidak memiliki STR, tidak memiliki SIPP, tidak 

memasang papan nama praktik keperawatan mandiri, tidak memiliki 

kompetensi, akan dikenakan sanksi administratif berupa; teguran lisan, 

peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin”. 
 

Sebagaimana Pasal tersebut di atas, bahwa perawat yang melakukan 

pelayanan komplementer-alternatif harus memiliki SIPP, sedangkan 2 (dua) 

dari 5 (lima) responden masih menggunakan STPT. Seharusnya dalam hal ini 

Organisasi Profesi PPNI memberikan teguran lisan ataupun peringatan 

tertulis terhadap 2 (dua) responden yang diteliti. 
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