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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah meneliti mengenai kewenangan perawat dalam pelayanan 

komplementer-alternatif pada praktik keperawatan mandiri, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut: 

1. Perawat yang menjalankan pelayanan komplementer-alternatif, memiliki 

kewenangan sebatas pada upaya promotif dan preventif dalam lingkup 

UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat). Upaya promotif meliputi; edukasi 

atau penyuluhan kesehatan kepada keluarga/ masyarakat, peningkatan 

hidup bersih dan sehat, serta kegiatan lain untuk menunjang tercapainya 

hidup sehat. Upaya preventif meliputi; imunisasi, pencegahan merokok, 

program kebugaran fisik, survelains epidemiologi penyakit dan masalah 

kesehatan, screening dan follow up berbagai kasus, melakukan rujukan 

kasus, melakukan pemberdayaan masyarakat, pencegahan penyakit melalui 

keperawatan komplementer-alternatif. Perawat komplementer-alternatif 

tidak memiliki kewenangan dalam pelayanan kuratif (pengobatan). Perawat 

yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif pada praktik 

keperawatan mandiri harus memiliki kompetensi yang didasarkan pada 

pendidikan non formal. Berdasarkan fakta di lapangan, dari kelima 

responden perawat telah memiliki kompetensi di bidang komplementer-

alternatif.  Praktik komplementer-alternatif sebagaimana yang telah 

disampaikan Biro Hukor Kementrian Kesehatan RI, harus dilakukan 

kredensialing terlebih dahulu oleh Dinkes Kab/Kota yaitu dengan 

memeriksa, menilai dan menguji kelayakan berbagai aspek, di antaranya: 

review/telaah validasi terhadap dokumen pendidikan, pelatihan, 

pengalaman kerja, registrasi, sertifikasi, lisensi, dan dokumen professional 

lainya, namun berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa perawat 

yang melakukan praktik komplementer-alternatif belum dilakukan 

kredensialing oleh Dinkes Kab/Kota setempat. Perawat yang menjalankan 

praktik keperawatan wajib memiliki SIPP sebagaimana tercantum pada 
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Pasal 19 ayat (1) UU No. 38/2014, namun fakta di lapangan dari kelima 

responden perawat yang diteliti, 2 (dua) di antaranya masih menggunakan 

STPT. Kewenangan perawat dalam pelayanan komplementer-alternatif 

tercantum dalam Pasal 30 huruf m UU No. 38/2014 yang berbunyi “perawat 

berwenang melakukan penatalaksanaan komplementer-alternatif”. 

2. Perlindungan hukum bagi pasien dan perawat dalam pelayanan 

komplementer-alternatif, antara keduanya tampak dalam fakta bahwa baik 

perawat yang melaksanakan pelayanan komplementer-alternatif dan pasien 

mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan 

pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dinkes 

Kab/Kota terhadap penyelenggara upaya kesehatan, termasuk di antaranya 

pelayanan komplementer-alternatif, serta dalam bentuk pemberian jaminan 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, efektif, dan 

terjangkau. Selain itu, implementasi perlindungan hukum bagi pasien dan 

perawat secara tidak langsung tergambar dalam hak dan kewajiban pasien 

maupun perawat. Hak pasien di antaranya; mendapatkan informasi tindakan 

keperawatan secara benar, jelas, dan jujur, mendapatkan pelayanan 

keperawatan sesuai dengan standar, dan memberi persetujuan atau 

penolakan tindakan keperawatan. Hak perawat di antaranya; memperoleh 

perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar 

pelayanan, standar profesi, maupun standar prosedur, memperoleh 

informasi yang benar dan jujur dari pasien, dan menolak keinginan pasien 

yang bertentangan dengan standar pelayanan. Kewajiban pasien di 

antaranya; memberi informasi yang benar dan jujur, mematuhi nasihat 

perawat dan ketentuan yang berlaku di Fasyankes. Kewajiban perawat di 

antaranya: melengkapi sarana dan prasarana praktik keperawatan mandiri, 

memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan, 

standar profesi, dan standar prosedur, merujuk pasien, memberikan 

informasi yang lengkap dan benar, serta mendokumentasikan asuhan 

keperawatan. Fakta di lapangan, diperoleh 2 (dua) dari 3 (tiga) responden 

yang melakukan praktik keperawatan dengan menggunakan izin berupa 

SIPT/STPT. Perawat yang menjalankan praktik keperawatan mandiri tanpa 
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SIPP berarti melanggar ketentuan Perundang-undangan, sehingga kedua 

responden perawat tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan 

hukum. 

 

B. SARAN 

Adapun saran-saran dari penulis dalam tesis ini adalah mengenai pokok 

permasalah yang timbul dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Kementrian Kesehatan RI perlu segera menerbitkan Peraturan Pelaksanaan 

dari Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan khususnya 

bagi perawat yang melakukan melakukan pelayanan komplementer-

alternatif pada praktik keperawatan mandiri. 

2. Kementrian Kesehatan RI perlu segera menerbitkan aturan teknis terkait 

kredensialing bagi perawat yang mengacu pada kurikulum pendidikan 

keperawatan. 

3. Pemerintah Kab/Kota perlu segera melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat terkait pengobatan komplementer-alternatif. 

4. Dinas Kesehatan Kab/Kota perlu segera melakukan kredensialing bagi 

perawat yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif pada praktik 

keperawatan mandiri setelah memperoleh aturan teknis dari Kementrian 

Kesehatan RI. 

5. DPP PPNI perlu memperhatikan hierarki hukum dalam penyusunan 

Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri, serta perlu memperbaiki isi 

Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri. 

6. DPD PPNI Kab/Kota perlu segera menindaklanjuti perawat yang 

melaksanakan pelayanan komplementer-alternatif dengan menggunakan 

STPT. 

7. DPD PPNI Kab/Kota perlu segera membuat Standar Procedur Operasional 

bagi perawat yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif pada 

praktik keperawatan mandiri. 

8. HPHI sebagai pusat organisasi seminat dalam bidang holistik, perlu segera 

menyelesaikan standar kompetensi yang terakreditasi oleh Badan PPSDM 

Kementrian Kesehatan RI bagi perawat holistik yang melakukan pelayanan 
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komplementer-alternatif pada praktik keperawatan mandiri. 

9. Perawat yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif dalam praktik 

keperawatan mandiri perlu bekerjasama/ berkolaborasi dengan dokter atau 

dokter gigi sebagai penanggungjawabnya agar diperoleh sumber 

kewenangan yang jelas bagi perawat komplementer-alternatif, yaitu berupa 

delegasi dan/atau mandat. 

10. Perawat yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif pada praktik 

keperawatan mandiri dengan menggunakan izin berupa SIPT/STPT, perlu 

segera mengurus SIPP. 
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