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MILIK PERPUSTAKAAN
DEP: KBSBHATAlN

BAB I

PENDAHULUAN

SISTEM KESEHATAN NASIONAL

1. Latar Baiakang

Perawatan merupakan salah satu komponen pembangunan bidang kesehatan.
Oleh sebab itu Perawatan sekaligus merupakan bagian integral dari sistem Kesehatan
NasionaJ. Untuk dapat melihat peranan perawatan dalam pembangunan kesehatan
nasional. perlu terlebih dahulu dikemukakan pengertian dasar dari hakekat pemba
ngunan rersebut secara umum untuk bangsa dan negara Indonesia.

Pembangunan ialah suatu proses perubahan yang lerus menerus, merupakan
kemajuan dan perbaikan menuju kepada perubahan sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya mencakup dua hal penting
yaitu:

1. Kesejahteraan bangsa sesuai dengan yang diamanatkan dalam trilogi pem
bangunan.

2. Ketahanan nasional.

Keduanya mempunyai hubungan yang erat dan saling pengaruh-mempengaruhi.
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional. sesuai dengan
penggarisan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu:

"Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan
spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah negara kesatuan Republik In
donesia, yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana
perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis, dalam ling-
kungan pergaulan dunia yang merdeka. bersahabat dan dinamis."^'
Hakekat pembangunan seperti dimaksudkan GBHN adalah "Pembangunan ma-

nusia seutuhnya". Jelas bahwa dari tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan
secara nasional perlu adanya penyelenggaraan upaya pembangunan yang menye-
luruh, terarah dan terpadu. Pembangunan di bidang kesehatan, seperti yang telah
kita rasakan ini semakin luas dan semakin komplek. Oleh karenanya pembangun
an di bidang kesehatan itu memerlukan peningkatan dan pemantapan sena berkem-
ba^g dalam suatu sistem, yaitu "Sistem Kesehatan Nasional" yang berdasarkan
idi^ Pancasila dan Konstitusional UUD 1945.

2. Apa yang dimaksud dengan sistem Kesehatan Nasional?

Sistem Kesehatan Nasional yang selanjutnya dikenaJ dengan SKN adalah "suatu
tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia agar setiap penduduk.mampu
mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum
seperti dimaksud dalam UUD 1945."^^

Dari apa yang dimaksud dalam uraian pembangunan kesehatan nasional ler-
sebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

2.1 Bahwa pembangunan kesehatan harus dapat mencapai mutu dan lingkungan
yang optimal sehingga mampu mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-
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tingginya meliputi kesehatan badaniah, rokhaniah serta kehidupan yang sejah
tera dan bukan hanya keadaan yang beb^ dari penyakit, cacad dan kelemahan.

2.2 Bahwa pembangunan kesehatan nasional merupakan bagian integral dari pro
gram pembangunan nasional.

2.3 Bahwa pembangunan kesehatan nasional adalah upaya kesehatan yang pei^lu
diarahkan kepada menggali dan mengembangkan potensi yang ada di mas}la-
rakat, agar masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan ne-
laiui usaha sendiri serta mengembangkan untuk dapat mencapai derajat kese
hatan yang setinggi-tingginya.

3. Upaya Kesehatan

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, langkah-langkah yangkhus^s
berhubungan dengan sektor kesehatan adalah sebagai berikut :

3.1. Pengembangan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan ke
hatan dengan pendekatan edukatif.

3.2. Pengembangan Puskesmas agar dapat mengatasi masalah kesehatan dan mepi
bina peran serta masyarakat dalam wilayah kerjanya.

3.3. Pengembangan sistem rujukan agar dapat menampung permasalahan kesehat
yang ada.

3.4. Peningkatan upaya kesehatan, perbaikan gizi dan pelayanan keluarga berencaiia
diutamakari bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, khususn
.kelompok bayi, anak-anak dan ibu serta angkatan kerja.

3.5 Peningkatan kesehatan lingkungan khususnya peningkatan pengawasan kw^tas
"Ungkimgan yang berhubungan dengan manusia.

3.6. Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan ditingkatkan agar dapat tersecia
secara merata dengan harga yang teijangkau oleh masyarakat luas. Kemamputn
bangsa Indonesia untuk memproduksi bahan baku obat-obatan dan alat kese
hatan yang bermutu ditingkatkan secara bertahap.

3.7. Pengembangan tenaga kesehatan yang mencakup perencanaan, pendidikan d

latihan serta pembinaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarak
serta menunjang pembangunan kesehatan sepenuhnya.

3.8. Peningkatan kemampuan manajemen kesehatan dan penyempurnaan peratur
perundang-undangan untuk menunjang pembangunan kesehatan dan membejri-
kan perlindungan hukum kepada masyarakat.

3.9. Pengembangan cara-cara pembiayaan kesehatan atas dasar upaya bersama, 1

keluargaan dan kegotongroyongan. Penyediaan anggaran untuk pembangunm
kesehatan dari pemerintah akan lebih ditin^atkan secara memadai, sedangktm
kemampuan masyarakat untuk berperan serta diharapkan akan meningkat pu^.

3.10. Penelitian dan pengembangan diarahkan untuk pemecahan masalah kesehatrn,
evaluasi program kesehatan dan peningkatan dayaguna serta hasil guna upa!ya
kesehatan.

3.11. Pembinaan peranserta masyarakat termasuk swasta dalam upaya kesehatan, li-
arahkan untuk mencapai keseimbangan dan .keserasian peran dan tanggung
jawab pemerintah dan masyarakat.

3.12. Pembinaan dan bimbingan terhadap pengobatan tradisional serta pengembang
an obat tradisional yang ternyata berdayaguna dan berhasilguna serta dapat li-
terima oleh masyarakat.

2
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HUBUNGAN ANTARA PERAWATAN DAN SISTEM KESEHATAN

NASIONAL

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa perawatan merupakan salah satu
komponen dari Sistem Kesehatan Nasional-Sebagai suatu komponen dari Sistem Ke-
sehatan Nasional, Perawatan senantiasa berhubungan dengan tiga hal panting yakni:
1. Penerima jasa pelayanan perawatan.
2. Unsur pemberi jasa pelayanan perawatan.
3. Komponen-komponen lain dalam Sistem Kesehatan Nasional.

Selanjutnya agar perawatan tersebut dapat berdayaguna dan berhasilguna da
lam menunjang pencapaian tujuan Sistem Kesehatan Nasional maka perawatan itu
perlu meningkatkan dan mengembangkan :

1. Teknologi dalam bidang perawatan dengan prinsip antara Iain:
— Aman

— Nyaman

— Etis

— Estetis

— Ekonomis

Yang dapat teijangkau dan tepat guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam bidang perawatan.

2. Tenaga yang tepat, mampu memberikan pelayanan yang balk dan perlu diting-
katkan secara terus menerus kesejahteraannya.

3. Hal-hal yang menyangkut mengenai sarana, biaya, sistem informasi dan penge-
lolaan.

Salah satu usaha dalam peningkatan dan pengembangan fungsi ketenagaan
perawatan, diperlukan adanya sistem pengembangan ketenagaan yang sistimatis dan
terarah. Seperti dimaklumi bahwa dalam pelayanan perawatan menyangkut aspek-
aspek perencanaan, pengadaan dan pembinaan.

Dalam kaitan dengan hal yang telah dikemukakan di atas kiranya "Dasar-Dasar
Keperawataii" ini dapat menjadi pedoman dasar dalam peningkatan dan pengem
bangan tenaga. terutama dalam bidang pengadaan dan pembinaan tenaga. Sebab
Dasar-Dasar Keperawatan dikembangkan dalam Sistem Kesehatan Nasional dengan
landasan idiil Pancasila dan Konstitusional UUD 1945. Dengan demikian pelaksana-
an perawatan itu dilakukan dalam pengertian pendekatan dan pembangunan manu-
si Indonesia seutuhnya.

Di atas telah dikemukakan bahwa dalam program-program kesehatan seperti
yang dituangkan dalam Sistem Kesehatan Nasional, perawatan harus berperan se
cara aktif, terpadu, dan dinamis.

Dalam pembahasan Dasar-Dasar Keperawatan ini dikemukakan beberapa pokok
pembahasan iaiah:
1. Konsep Perawatan.

2. Sasaran Perawatan.

3. Sistem pemeliharaan kesehatan dalam pengertian sehat dan sakit.

4. Komunikasi dalam perawatan.
5. Tindakan perawatan.
6. Kecenderungan (trend) dimasa yang akan datang.

Buku ini masih merupakan synopsis yang perlu dikembangkan lagi untuk dapat
dipakai sebagai pegangan dalam pengembangannya sesuai dengan tingkat pendidik-
an perawatan yang ada.
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BAB 11

KONSEP PERAWATAN

PENGERTIAN PERAWATAN

1. Falsafah Perawatan

Filsafat ialah keyakinan kita terhadap nilai-niJai ideal yang menjadi pedomai
dasar tingkah laku kita, untuk mencapai tujuan tertentu atau dikatakan juga sebagd
pandangan hidup atau "The way of thinking",

Nilai-nilai ideal perawatan yang menjadi pedoman tingkah laku perawata^
adalah

1 1 Perawatan adalah suatu usaha yang berdasarkan kemanusiaan untuk meninj;-
katkan pertumbuhan dan perkembangan bagi terwujudnya manusia yangsehjt
seuti'l-nya

)./ Perawatan merupakan suatu profesi yang dilakukan oleh seorang perawai pre
tesional yang pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan ilmu dai
teknolog!

Perawatan merupakan suatu sub-sistem dari sistem kesehatan yang harus br-
Keria sama dengan profesi lain dalam memberikan bantuan kesehatan secai
merata kepada seluruh tapisan masyarakat dengan menggunakan daya dan sa-
ana >ang tersedia

1.4 Perawatan merupakan pekeijaan yang luhur dan manusiawi.

Hakekat Perawatan

gPerawatan adalah suatu pelayanan essensial yang diberikan oleh perawat yan
berdasarkan cinta kasih kepada individu. keluarga dan masyarakat baik yang seh
maupun yang khususnya mempunyai masalah kesehatan dalam usaha mencap^
derajai kesehatan semaksimal mungkin yang meliputi upaya-upaya preventip. pro-
inotip kuratip dan r^habilitatip. sesuai dengan potensi yang ada padanya.

3  Tujuan Perawatan

Sesuai dengan falsafah dan hakekat perawatan seperti diuraikan di atas maka
rujuan perawatan adalah :

<  I Untuk membantu individu menjadi bebas dari masalah kesehatan yang dirasu-
kan dengan mengajak individu dan masyarakat untuk berpartisipasi menin
katkan kesehatannya.

3.2. Untuk membantu individu mengembangkan potensinya dalam memelihara ku-
sehatan seoptimal mungkin, agar tidak selalu tergantung kepada orang lain
dalam memelihara kesehatannya.

3.3. Untuk membantu individu memperoleh derajat kesehatannya seoptimal mung
kin.

PERANAN, FUNGSI DAN TUGAS PERAWAT

1. Peranan Perawat

Yang dimaksud dengan peranan adalah tingkah laku yang diharapkan ole!
orang lain terhadap seseoraiig sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem. Perawa



adalah seorang yang memiliki kualifikasi sehingga dibenarkan mempunyai kedu-
dukan dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Kedudukan perawat dalam sistem
ini sebagai anggota team kesehatan yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan
perawatan. Oleh karena mempunyai wewenang maka mempunyai pula kewajiban
dan tanggung jawab.

Team kesehatan atau masyarakat menuntut tingkah laku perawat seperti yang
mereka harapkan berdasarkan ukuran-ukuran tingkah laku perawat yang baik. Pe-
nilaian ini selalu dUaksanakan oleh orang lain karena tingkah laku merupakan ke-
giatan yang berinteraksi dengan orang lain.

Peranan atau tingkah laku yang diharapkan dan dinilai oleh orang lain tersebut
adalah :

1.1. Sebagai pelaksana perawatan.
1.2. Sebagai pendidik
1.3. Sebagai administrator
1.4. Sebagai Inovator.

1.5. Sebagai anggota masyarakat.

1.1. Sebagai Pelaksana Perawatan.
Masyarakat mengharapkan seorang perawat yang memiliki kemampuan ichusus
untuk menanggulangi masalah-masalah individu, keiuarga dan masyarakat.
Dengan adanya tuntutan tersebut, perawat harus menguasai konsep-konsep
dalam ruang lingkup kesehatan dan melatih diri hingga dapat memiliki ke
mampuan tersebut. Hal ini diperoleh selama masa pendidikan, untuk kemudian
dimantapkan dan dikembangkan di dalam menjalankan tugas.

1.2. Sebagai seorang Pendidik.
Sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perawatan adalah aspek
pendidikan karena perubahan tingkah laku adalah salah satu sasaran dari pela
yanan perawatan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perawat harus dapat berperan sebagai
seorang pendidik bagi individu, keiuarga dan masyarakat.

1.3. Sebagai Administrator atau Manager.
Ini bukan berarti administrator atau manager dalam bidang administrasi mau-
pun kepemimpinan secara umum. Perawat adalah tenaga kesehatan yang spe-
sifik tetapi tetap bersatu antara profesi-profesi yang dibutuhkan untuk pela
yanan kesehatan.

Karena setiap tenaga kesehatan adalah anggota potensiil dalam kelompoknya
serta dapat mengatur dalam teamnya juga sebagai perencana, pelaksana dan pe-
nilai dalam pekeijaannya maka ia dapat disebut juga sebagai seorang adminis
trator atau manager.

1.4. Sebagai Inovator.

Seorang perawat juga berfungsi sebagai seorang pembahaiu karena ia memiliki
kreativitas, inisiatip, cepat tanggap terhadap rangsangan lingkungannya serta
dapat menggerakkan orang lain untuk dapat berbuat sesuatu yang baru berda
sarkan kebutuhan perkembangan dan aspirasi individu, keiuarga maupun ma-



syarakat.
Untuk itu, perawat dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan, mernan-
faatkan mass media maupun informasi dari manapun juga.

1.5. Sebagai anggota masyarakat.
Perawat adalah aitggota masyarakat yang tinggal dan hidup di tengah-tengajh
masyarakat dengan anggotanya yang unik.
Sebagai anggota masyarakat ia wajib memenuhi norma-norma masyarakat s^-
hingga dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menunaikan tugasnya ia
dapat menjadi contoh yang baik.

2. Fungsi dan Tugas Perawat.

-Fungsi dan tugas tidak terlepas dari Peranan, karena fungsi adalah pekerjaam
yang harus dilakukan sesuai dengan peranannya ialah tingkah laku yang diharapkan
oleh orang lain sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Sedangkan tu
gas adalah kegiatan-kegialan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi fungsinya.

Boleh dikatakan tugas adalah perincian dari fungsi, yang harus dilakukan si-
hubungan dengan hak wewenang dan tanggung jawabnya. Seperti dikatakan di atis
yang disebut Perawat bila ada legalisasi wewenang dan hak untuk menjalankaa
pelaksanaan Perawatan. Hak dan wewenang diimbangi dengan kewajiban, tanggun
jawab dan wewenang untuk memberi tanggungjawab untuk melaksanakan semu
tugas-tugasnya. Adapun fungsi dan tugas Perawat dapat digambarkan sebagii
berikut:



FUNGSI

2.1. Memberikan pelayanan pera-
watan dengan mcnggunakan
proses perawatf".

2.l.l.Pengkajian.
mengidentifikasi kebutuhan

potensial atau sumber-sum'ber
yang crat hubungannya de
ngan kesehatan individu, ke-
luarga dan masyarakat.

TUG AS

1. Mengumpulkan dan memperkembangkan data dasar dari kebutuhan kesehatan dan
masalah-masalah kesehatan lainnya.
1.1. Mengobservasi individu, keiuarga dan lingkungan d!l.
1.2. Mengadakan wawancara kepada individu, anggota team, pimpinan masyarakat

dan lain lain.

1.3.Mempelajari record (kartu dan catatan) di Puskesmas dan R.S. dan data vital
statistik lainnya.

2. Mengevaluasi dan menggunakan data untuk mengidentifikasi ma.salah pokok kese
hatan.

2.1. Sosial ekonomi dan ,.budayaan serta sikap yang mempengaruhi "incidence atau
prevalence masalah kesehatan."

2.2. Memperhitungkan kemampuan dan kesiapan individu, keiuarga masyarakat guna
mengenal dan menemukan kebutuhan mereka.
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FUNGSI

2.1.2.Mengidentirikasi inasalali dan

menenlukan prioritas penie-
cahan masala!\.

TUG AS

2.3. Mengidentifikasi sumber-sumber yang memungkinkan dalam pemeliharaan ke-
sehatan.

2.3.1 .human recources (profesional/tradisional)
2.3.2.Material resources/fasilitas kesehatan (Puskesmas, Poskes, RS, dan Iain-

lain).
2.3.3.obat-obat/pengobatan (tradisionai, modern).

2.4. Kondisi pisik dan emusional serta reaksi dalam perawatan dan pengobatan.
2.5. Mengidentifikasi kemungkinan dan harga-harga makanan lokal serta memberi-

kan nasehat dan petunjuk yang relevant untuk mendapatkan balance diet.
2.6. Mengidentifikasi status gizi anak dan orang dewasa (berat badan dan grafik per-

tumbuhan dan Iain-Iain).

2.7. Mengidentifikasi sumber-sumber air minum, pembuangan kotoran dan sampah.
2.8. Mengawasi kondisi perumahan.
2.9. Vector dan insect control.

1. Mengklasifikasikan tiap masalah.
1.1. Faktor lingkungan, iklim, geografi.
1.2. Nilai kebudayaan dan hubungannya dengan :

1.2.1.makanan

1.2.2.keluarga berencana

1.2.3.pemeliharaan anak

1.2.4.perawatan penyakit

1.2.5.personal habits
l;2.6.kclahiran dan kematian



FUNGSI TUG AS

1.3. Tanda-tanda umuni keadaan pisik dan mental yang sakit.
1.4. Tanda-tanda umuni kelainan congenital, cacad dan kelainan pisik.
1.5. Faktor-faktor lain yang tidak bcrhubungan langsung dengan kesehatan.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mengidentifikasi implikasi-implikasi yang mungkin timbul terhadap individu dan
masyarakat.

Mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat membantu memecahkan masalah.
Mengidentifikasi kelemahan sumber-sumber yang terdapat di masyarakat.
Menstimulir individu, kcluarga guna menyadarkan mereka terhadap masalah-masalah
pokok dan potensial yang dihadapl.
Membuat klasifikasi masalah dan menentukan prioritas masalah yang telah diidenti-
fiikasi.

6.1. Mengadakan penilaian dari tiap masalah, mana yang terlebih dahulu harus men-
dapatkan perhatian dan pemecahan.

6.2. Menentukan masalah-masalah individu, keluarga dan masyarakat, apa yang telah
diputuskan sebagai masalah-masalah yang dianggap penting.

6.3. masalah-masalah macam apakah yang dapat diatasi dari individu dan keluarga
tersebut.

Membantu individu, keluarga dan masyarakat untuk menentukan. macam pemeli-
haraan yang dibutuhkan dan diharapkan.
Membuat keputusan bersama dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

NO



FUNGSI

2.1.3.MengIinpienientasikan hal-hal
yang telah ditcntukaii/digaris-
kan dalain pelayanan pera-

watan terliadap iiidividu, ke-
luarga dan niasyarakat.

TUG AS

I. Meningkatkan perencanaan dan menggariskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam
kegialan-kegiatan guna menipertinggi dan meningkatkan nilai kesehatan.
1.1. Meniotivasi niasyarakat dalam merencanakan dan mengatasi masalah kesehatan

serta meningkatkan kegiatan dalam :

1.1.1.makanan

1.1.2.perawatan/pemeliliaraan anak.
1.1.3.kesehatan Ibii dan KB.
1.1.4.pendidikan kesehatan dan informasi kesehatan.

1.1.5.program immunisasi.
1.2. Berusalia dan ikut serta dalam kegiatan pendidlkan kelompok soslal yang ada

hubungannya dengan kesehatan.
1.3. Membantu keluarga dan niasyarakat guna mencarijalan keluar dalam pemecahan

masaiah.

1.4. Melaksanakan dan Ikut serta dalam sistim rujukan pelayanan kesehatan atau ke
giatan profesional kesehatan dalam masalah :
1.4.1. penyakit (pisik, mental).

1.4.2. communicable diseases surveillance dan control.
1.4.3. sanitasi lingkungan.
1.4.4. penyediaan air minum.

1.4.5. perumahan.
1.4.6. peningkatan gizi
1.4.7. pengawasan perlambahan penduduk.
1.4.8. pencegahati penyakit dan ininuinisasi.

1.4.9. epidemi.



FUNGSl TUG AS

2.

3.

4.

5.

1.4.10. emergency.

1.4.11. vector & insect control.

1.4.12. pembuangan kotoran.
1.4.13.rehabilitasi.

l.S.Membantu individu, keluarga dan masyarakat dalam penggunaan sumber daya
secara optimal dalam pemeliharaan kesehatan.
1.5.1.human resources.

1.5.2.human (professionals ■ health dan sektor Iain).
1.5.3.human tradisionai healthers.

1.5.4.human (community & opinion).
1.5.5.human (business enterprises).
1.5.6.fasilitas kesehatan untuk Puskesmas/Pembantu, klinik RS dan lembaga-

lembaga lain.

1.5.7.material lokal ;

- obat-obatan

- transport (komunikasi lainnya).
Membantu dalam memformulasikan. mekanisme untuk case finding & reporting pe-
nyakit/menuiar.
Memberikan pendidikan dan pelayanan perawatan kebidanan terhadap "the nigh risk
groups (maternity cases, balita dan dewasa).
Membantu dalam health surveilance dari anak-anak sekolah dan kelompok dewasa.
Melaksanakan perawatan/kebidanan secara langsung.
5.1. Prenatal, natal dan post natal care.

5.2. Perawatan bayi baru lahir.

5.3. Therapeutic/curative care dalam penyakit-penyakit :
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FUNGSI TUG AS

5.4. Melaksanakan perawatan emergency dan atau P3K dalam kasus-kasus:
5.4.1.fraktur

5.4.2.luka bakar

5.4.3.keracunan makanan dan kimia, gas
5.4.4.gigitan serangga dan binatang

5.4.5.perdarahan yang ditimbulkan dari berbagai macam kasus.
5.4.6.hal-hal yang menyebabkan ketidak sadaian.
5.4.7.gangguan pernapasan dan jantung
5.4.8.convulsi

5.4.9.gangguan pekeijaan.



Peranan Sebagai Pendidik

FUNGSl TUG AS

Mengajar/membimbing individu,
keluarga dan masyarakat dalam bidang
perawatan.

1. Mengorganisasi rencana.
2. Mempersiapkan bahan yang cocok dengan kebutuhan individu, keluarga dan masyarakat.

3. Memilih meloda dan media yang tepat.

4. Meiaksanakan proses belajar mengajar.

5. Mengadakan evaluasL

Peranan sebagai Administrator

FUNGSl TUG AS

Melaksanakan prinsip administrasi

sederhana dalam bidang pekeijaannya.

1. Mengatur rencana kerjanya.

2. Mengadakan kerja sama dengan anggota team kesehatan yang Iain dan masyarakat.
3. Menyusun anggaran bila perlu.
4. Mengatur pekeijaan, mengadakan evaluasi' dan bimbingan kepada petugas yang menjadi

tanggung jawabnya.
5. Menyusun pedoman umum.
6. Meningkatkan pelaksanaan administrasi dalam tugasnya.
7. Menyusun systim recording dan reforting.
8. Melaksanakan referal system.



Peranan scIk^ Inovator

FUNGSI TUGAS

1. Pembaharuan system pelayanan
kesehatan sesuai dengan kebutuh-
an individu, keiuarga dan masya-
rakat.

2. Menggerakkan fihak-flhak yang
perlu dilibatkan dalam kegiatan
pelayanan kesehatan masyarakat.

1. Mengikuti, mempelajari metoda dan perkembangan baru dalam pelaksanaan pelayanan
kesehatan.

2. Menemukan hal-hal baru yang mendukung pelayanan kesehatan.

1. Mengajak semua pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan perawatan untuk
aktif serta.

2. Memanfaatkan daya dan dana dari pihak-pihkk lain untuk perkembangan usaha pera
watan. '

Peranan sebagai anggota masyarakat

FUNGSI tugas

1. Menjadi role model anggota ma
syarakat yang balk.

2. Menjadi tokoh dalam bidang ke
sehatan.

1. Menaati peraturan dari masyarakat dimana ia tinggal menunaikan tugas sebagai warga
negara yang baik.

2. Memperiihatkan cara hidup sehat, memberi contoh kehidupan yang sehat.
1. Mampu melayani masyarakat dalam konsultasi kesehatan.
2. Mengajak masyarakat dimana ia tinggal dalam usaha hidup sehat.

Demikianlah Fungsi dan Tugas perawat secara garis besar. Tentu saja fungsi dan tugas akan berkembang sesuai dengan peranannya.
LT)



PERAWATAN SEBAGAl SUATU PROFESI

1. Kriteria Profesi

1.1. Bersifat unik.

Pekeijaan itu hams berbeda hasilnya apabila dikeijakan oleh orang yang bukan
profesional karena profesionai harus berdasarkan ilmu. Pekerjaan unik itu jiga
berdasarkan seni, yang berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yanglainnya. Seni
memakai tentu berbeda hasilnya dengan seni merawat. Pekeiiaan berdasarkan
seni menuntut cipta, karsa, karya dari orang yang mengerjakannya ; Pekeijaan
bersifat unik.juga karena sasaran pekerjaan itu kepada manusia yang sifatnya
juga unik, jadi cara memberikan pelayanan bersifat unik juga, sesuai dengan
kebutuhannya, sesuai dengan kepribadian manusia secara keseluruhan.

1.2. Pekeijaan yang dapat dikemban^can dan diteKti.
Perawaian mempakan bidang yang sangat luas, Bukan saja luas ruang-lingkup-
nya tetapi juga jangkauannya luas orientasinya, luas kDmponennya,luas aiea
ilmiahnya dan harus menggunakan ilmu-ilmu yang lain dalam implikasi Pea-
watan. Kay. C. Kenzel dalam bukunya "Advanced Concept of Clinical Nurs
ing" menyebut Perawatan sebagai "General System Theory" atau "Science io^'
Sciences" Ilmu dari segala Ilmu. Dengan demikian Perawatan itu akan berken-
bang mengikuti perkembangan ilmu-ilmu yang lain yang digunakan dalam I'e-
rawatan. Perawatan dapat diteliti, karena Perawatan itu mempakan suatu ilnu
suatu system dan mempunyai metoda tertentu. Ruang lingkup penelitiannya
cukup besar karena sasaran Perawatan kepada individu yang bersifat unik,
berbeda penyakitnya berbeda kondisinya baik fisik, psikologis, sosial budaj a,
dan sosial ekonominya, berbeda tujuan dan filsafatnya. Walaupun penyakitnya
sama atau kondisi fisik dan sosial ekonominya sama masih selalu ada faktor
yang membedakan individu.
Dengan demikian Perawatan ini mempakan laboratorium dan sumber untiik
penelitian ilmu bukan saja perawatan sendiri tetapi juga ilmu-ilmu yang lain.

1.3. Pekeijaan yang punya wadah Organisasi.
Perawatan sebagai pekeijaan yang bidangnya luas, mempunyai fungsi dan taiig-
gung jawab besar membutuhkan tenaga profesional yang perlu mendapatkm
wadah profesional guna pengaturan dan perkembangan profesi dan tenaga p^-
fesional sendiri. Wadah ini mempakan organisasi yang menampung tenaga pro
fesional seharusnya mempunyai wewenang menentukan perkembangan tenaga
profesional. Perkembangan itu dimulai dari system pendidikan, kode etikn}a,
hak, wewenang dan tanggung jawabnya, penghargaan dan imbalan jasanjla.
Di Indonesia wadah ini adalah PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia).'

1.4. Pekeijaan yang menggunakan kode etik.
Kode etik, yang berarti ketentuan norma bagi para Perawat dalam melaksai a-
kan tugasnya yang menentukan bagaimana Perawat itu hams bertindak. Ko}ie
etik telah disusun oleh PPNI untuk Perawat di Indonesia. Kode etik hendakn /a
menjadi pegangan bagi Perawat dalam menjalankan tugas dan menjadi salih
satu kriteria untuk menilai tingkah laku Perawat dalam menjalankan tugasnya
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1.5. Pekeijaan yang mendapatkan imbatan jasa.
Imbalan jasa di sini reward atau pengbargaan yang seunbang.
Penghargaan ini tidak hanya berupa material, gaji sebagai umumnya imbalan
bagi orang yang bekeija tetapi juga Pengakuan, dari semua pihak, penga-
kuan terhadap keberadaannya, hak dan wewenangnya, serta mendapatkan
perlindungan hukum.

1.6. Pekeijaan yang dilakukan oleh orang yang terdaftar dan mempunyai wewe-
nang.

Terdaftar di sini berarti telah diakui dan dilegalisir oleh pemerntah dimana wa-
dah profesi mempunyai kewajiban untuk meneliti dan mengakuinya sebagai
seorang tenaga profesional. Adapun tenaga ini mendapat wewenang untuk me-
laksanakan tugas-tugas perawatan.

2. Hak dan Tanggung Jawab Profesi

Oleh karena di Indonesia belum ada undang-undang Perawatan, maka belum
ada Hak dan Tanggung jawab Perawat yang dikemukakan secara hukum. Dasar
hukum yang dapat diambil untuk hak dan tanggung jawab Perawat, adalah:

Undang-undang No. 6 tahun 1963, tentang tenaga kesehatan, pasal 10.
Tenaga kesehatan berada dibawah pimpinan Menteri Kesehatan.
Pemerintah memberi kesempatan agar tenaga kesehatan non Akademikus dapat
mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan jalan pendidikan dan kursus-kursus
tambahan.

Undang-Undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, Lembaran ne-
gara nomor 131 tahun 1960, disetujui DPRGR, disidangkan di Jakarta tanggal 15
Oktober 1960 pasal 10 ayat (3) Pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewe
nang dan kesanggupan hukum tenaga kesehatan.
(4) Pemerintah mengawasi dan membimbing tenaga kesehatan dalam menjalankan
kewajibannya dengan memperhatikan norma-norma keagamaan.
Jadi dalam dasar hukum tersebut belum ada penjabaran dari hak, wewenang dan
tanggungjawab Perawat.

3. Kompetensi yang Diperlukan Untuk Mempraktekkan Perawatan Secara Pro
fesional.

3.1. Pengertian/pemahaman akan tingkah laku manusia ketrampilan dalam hubung-
annya antar manusia. ,

3.2. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan.
3.3. Kemampuan dalam mengamati, daya pflcir yang dalam, dan luas ke depan

serta kreatif.

3.4. Waspada, berfikir logis dan kritis.
3.5. Kemampuan membuat keputusan yang bijaksana dalam ruang lingkup wewe

nangnya berdasarkan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
3.6. Pengetahuan dan ketrampilan perawat cukup.
3.7. Kemampuan memperkirakan kebutuhan kesehatan dan mengadakan tindakan

perawatan.

3.8. Berhasrat memperkembangkan diri secara profesional.
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4. Kode Etik Perawatan.

Kode etik berasal dari bahasa Yunani : ethos yang dapat diartikan sebagai per
timbangan terhadap tingkah laku yang benar atau salah.

Kode etik perawatan berarti ketentuan norma bagi para perawat dalam meiak
sanakan tugasnya yang pienentukan bagaimana perawat itu harus bertindak.

Kode etik perawatan teiah disusun oleh PPNI untuk Perawat di Indonesia padsi
Kongres PPNI i tahun 1976 di Jakarta. Kode etik ini hendaknya menjadi pegangan
bagi Perawat dalam menjalankan tugas dan menjadi salah satu kriteria untuk menila
tingkah laku Perawat dalam menjalankan tugasnya.

Kode etik yang dihasUkan tersebut masih perlu dijabarkan menjadi bentuk
bentuk tingkah laku yang lebih operasional.

4.1. Kode Etik Perawat Intemasional.

4.1.1. Perawat tetap menghormati keluhuran manusia dalam memberikan pe-
layanan, tidak membedakan kebangsaan, suku, agama/kepercayaan,
warna kuiit serta kedudukan.

4.1.2. Perawat melindungi dan menjamin hak-hak individu yang bersifat ra-
hasia dengan cara menyirapan keterangan-keterangan rahasia yang di-
terima dan dipercayakan kepadanya, serta hanya akan menyampaikaii
apabila diperlukan sehubungan dengan perawatan pasien.

4.13. Perawat tetap mengembangkan kemampuan di dalam praktek perawat
an, memahami serta memikul tanggungjawab atas segala tindakan sert;i
keputusan yang diambilnya.

4.1.4. Perawat harus melindungi pasien apabila pemeliharaan kesehatan sertJi
keselamataimya terganggu karena tindakan seseorang yang tidak menge-
nal etik, tidak berwenang serta melanggar hukum.

4.1.5. Perawat mengarahkan segala kemampuan pribadinya baik dalam memi.
kul tanggung jawab maupun dalam menyerahkan tugas perawatan ke-
pada anggota lain.

4.1.6. Perawat turut mengambil bagian dalam kegiatan penelitian, apabilr
yakin bahwa hak individu/subyek tetap dilindungi.

4.1.7. Perawat turut mengambil bagian dalam usaha profesi untuk menentu
kan serta meningkatkan standard pelayanan perawatan serta pendidik
annya.

4.1.8. Perawat turut ambil bagian dalam usaha menciptakan dan memperta'
hankan keadaan yang mendukung peningkatan mutu pelayanan pera
watan melalui organisasi profesi.

4.1.9. Perawat meningkatkan usaha pemenuhan kebutuhan kesehatan masya
rakat dengan bekerja sama dengan petugas kesehatan serta anggota ma
syarakat lainnya.

4.1.10. Perawat tidak dibenarkan melibatkan profesinya demi keperluan re-
klame, promosi, penawaran hasil produksi jasa atau keperluan perusa-
haan.

Bagi Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Berlandaskan idiil Pancasila
maka kode etik untuk Perawat Indon^ia pun harus berlandaskan Pancasila.
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5. Organisasi Profesi.

Salah satu ciri profesi adalah adanya organisasi profesi sebagai wadah kegiatan
pengembangan profesi tersebut. Dalam wadah organisasi profesi inilah digali, diolah
dan dikembangkan pokok-pokok konsep dasar pedoman pelaksanaan atau perwu;
judan dharma bakti profesi tersebut kepada masyarakat.

Umumnya pokok-pokok tersebut meliputi :
1. Penyusunan peraturan perundangan dalam melaksanakan praktek pelayanan

mencakup:
1.1. Ketentuan anggota profesi.
1.2. Standard ethik yang berlaku.
1.3. Kebebasan anggota dalam melaksanakan "profesi"nya.

2. Penentuan standard pelayanan yang diberikan oleh profesinya dan tuntutan
pendidikan yang harus dilalui sebagai persiapan profesi.

3. Pengakuan adanya praktek perawatan melalui surat izin praktek perawatan.
4. Penentuan pengawasan dan evaluasi bagi para anggotanya melalui standard

pengawasan dan evaluasi.

Organisasi profesi merupakan jembatan bagi penyelenggaraan pendidikan calon
tenaga profesi tersebut, untuk selalu peka atas tuntutan kebutuhan pelayanan ma
syarakat akan perawatan.

Organisasi profesi juga merupakan jembatan input masyarakat sebagai kom-
ponen, maupun kelompok profesi lain yang merupakan partner untuk mengem-
bangkan pelayanan perawatan.

Karenanya melalui organisasi macam-macam kegiatan profesi dapat dipelajah,
diteliti dan dievaluasi.

Dengan mengadakan penelitian, secara obyektif Perawat akan peka terhadap
setiap perubahan yang teijadi di masyarakat. Pada saat ini ada satu organisasi pro
fesi perawatan yang menampung aspirasi anggotanya. Organisasi profesi yang
dimaksud adalah PPNl (Persatuan Perawat Nasional Indonesia).

Proses Perawatan.

1. Pengertian Proses Perawatan.

Proses Perawatan adalah suatu proses pemecahan masalah yang dinamis dalam
usaha memperbaiki atau memelihara pasien sampai ke taraf optimum melalui
suatu pendekatan yang sistimatis untuk mengenal dan membantu memenuhi
kebutuhan-kebutuhan khusus pasien.

Proses perawatan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu pengkajian, perencant-
an, pelaksanaan dan evaluasi yang masing-masing saling berkesinambungan dan ber-
kaitan satu sama lain.

Hal ini dapat dlUhat pada gambar skema lan^cah^angkah proses perawatan di
bawah ini:
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i-4-

Garobar : Lan^cah-langkah proses perawatan.

Pengkajian

— Pengumpulan data
— wawancara

— observasi

— pemeriksaan fisik
entukan diagitosa

peraVatan.

Peiaksanaan

Mengkoordinasikan perawata
team kesehatan lain

— derlaan keluarga pasien.

Perencanaan

Menyusun perencanaan
Merevisi perencanaan
Bekeija sama dengin pasien

4

Evaluasi

— Memperhatikan reaksi-reaksi
pasien.

— Mengecek evisiensi dan
efektivitas perawatan.

— Memodifikasi tindakan

perawatan

latJnttik dapat menerapkan proses perawatan, seseorang memerlakan sem
kecakapan maupun ketrampilan profesi perawatan yang meliputi:
1) Kecakapan inielektual seperti pengetahuan tentang kehidupan merupakin

pengetahuan dasar yang memungkinkan mampu dalam membuat keputiis-
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keputusan dan berpikir secara kritis di dalam memecahkan persoalan-persoal
an.

2) Ketrampilan dalam hal hubungan antar manusia, akan mempennudah kita un-
tuk mengadakan hubungan baik dengan individu, keluarga dan masyarakat
maupun dengan anggota lain dari team kesehatan.

3) Keterampilan dalam tehnik-tehnik perawatan akan meningkatkan keberhasilan
dalam menerapkan rencana perawatan pasien secara menyeluruh.

2. Lan^cah-lan^cah Proses Perawatan.

2.1. Pengkajian :
21.1. Pengertian : Pengkajian adalah pendekatan sistematis untuk mengum-

pulkan data dan menganalisanya sehingga dapat diketahui kebutuhan
perawatan pasien tersebut.

2.1.2. Langkah-langkah dalam pengk^ian :

2.12.1 Pengumpulan data
2.12.2 Menganalisa data untuk menegakan diagnosa perawatan

2.13. Sumber-sumber data :

2.1.3.1 Pasien

2.1.3.2 Status pasien
2.1.3.3 Keluarga

2.1.3.4 Team kesehatan lain

2.1.3.5 Komputer sistem
2.1.4, Cara pengumpulan data :

2.1.4.1 Observasi

2.1.4.2 Wawancara

2.1.4.3Pemeriksaan fisik melalui observasi, palpasi, auskultasi dan
Iain-lain

2.1.5 Sasaran pengkajian meliputi:
2.1.5.1 Identitas pribadi

2.1.5.2 Sosial ekonomi

2.1.5.3Kebiasaan

2.1.5.4 Status psikolo^
2.1.5.5 Riwayat sakit
2.1.5.6 Tingkatan adaptasi terhadap penyakit dan perasaan
2.1.5.7 Pengetahuan tentang perawatan.
— Riwayat sakit.

— Tingkatan adaptasi terhadap penyakit dan perasaan.
— Pengetahuan tentang perawatan.

2.1.6. Diagnosa Perawatan;

2.1.6.1. Pengertian.

Kesimpulan yang dibuat oleh Perawat berdasarkan data yang
telah terkumpul mengenai reaksi-rfiaksi pasien terhadap pe
nyakit dan perawatannya, kebutuhan dan masalah

yang dihadapi pasien.
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2.L62. Perbedaan diagnosa Perawatan dengan diagnosa medis. Per*
bedaannya terletak pada maksud dan tujuan. Dokter mengumf-
pulkan data melalui gejala-gejala penyaJdt untuk dapat meng-
obati penyakit sedang Perawat mengumpulkan data untui:
mengidentifikasi reaksi-reaksi pasien terhadap penyakitnya,
untuk kemudian diatasi permasalahannya.

2.1.6.3. Cara menegakkan dia^osa.
- Setelah data yang relevan dan valid terkumpul, data ter-

sebut dianaiisa untuk kemudian ditentukan diagnosanya.
— Dengan menggunakan buku/standard penentuan diagnosi

perawatan.

2.2. Perencanaan.

Setelah informasi dan data mengenai pasien terkumpul, penjabaran tentanj;
masaiah-masalah pasien telah tersusun dan kebutuhan-kebutuhan telah d-
identifikasi maka tugas perawat selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan-ke
butuhan tersebut melalui suatu perencanaan yang baik.
Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut perawat perlu memikirkai
cara memenuhinya, prioritas yang harus didahulukan, tempat dan waktu, sert i
alat-a'at apa saja yang akan dipergunakan. Dalam pelayanan perawatan tida
selamanya perencanaan mendahului setiap pelaksanaan suatu tindakan. Dalam
keadaan-keadaan tertentu rencana dibuat setelah suatu tindakan dilakuka
misalnya pada suatu keadaan darurat gawat (emergency).
2.2.1. Menentukan prioritas.

Kebutuhan-kebutuhan pasien yang telah diidentifikasikan kemudian d
susun sesuai dengan tingkat kepentingannya.
Untuk dapat menentukan prioritas masalah dan kebutuhan pasien pe
rawat harus dapat mempertimbangkan kepentingan, masalah-masalaJi
yang biasa dan luar biasa.
Dengan teratasinya masalah yang dianggap paling menyulitkan pasien
perawat akan dapat mengurangi jumlah masalah lain yang harus diatas]
nya.

Contoh :

Mengatasi permasalahan kekurangan cairan (dehydrasi) pada diare d
sertai panas tinggi maka beberapa permasalahan seperti dehydras:
panas, gelisah akan dapat teratasi sekaligus.
Dalam menentukan prioritas harus adanya saling ketergantungan di
antara kebutuhan-kebutuhan tersebut. Demikian juga kesediaan pasien
unmk dapat berperan serta biasanya akan meningkat apabUa pasien
dilibatkan dalam menentukan prioritas.
Dalam menentukan prioritas masalali perawat juga harus bertilik tola!:
kepada tingkatan kebutuhan dasar manusia (maslow's theoryV

22.2. Sasaran perencanaan.
2.2.2.1 Sasaran jangka pendek ditetapkan menurul kebutuliai

■  pasien yang utama.
2.2.2.2 Sasaian jangka menengah: meliputi pemenulian kebutuhai
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22.23 Sasaran jangka panjang

pasien pada umumnya.
meliputi rehabilitasi dan pendidik-
an kesehatan kepada pasien.

Beberapa contoh sasaran perawatan jangka panjang ataupun sasaran
jangka pendek dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Perawatan

Jangka panjang Jangka pendek

Ibu mampu merawat bayi 1. I!>apat menetekkan bayinya baik dalam posisi
dengan baik. duduk maupun berbaring.

2. Dapat menentukan kebutuhan minum bayi
nya.

3. Dapat memandikan bayi.
4. Dapat merawat tali pusat.
5. Dapat mengenal tanda-tanda sakit dari bayi

nya.

2.23. Penulisan rencana Perawatan.

Penulisan rencana perawatan adalah penting untuk perawatan pasien,
hal ini memungkinkan pertanggungjawaban secara efektip terhadap tin-,
dakan yang direncanakan.
Dalam rencana perawatan dituliskan prioritas kebutuhan klien, tujuan;
tindakan perawatan, tindakan/kegiatan perawatan dan evaluasi.
Penulisan tersebut harus diterangkan dalam kata-kata yang mudah
dimengerti oleh anggota lain. Waktu dan tanggal pencatatan perlu.
dicantumkan untuk dapat meningkatkan eflsiensi pelaksanaan dan
efektivitas peninjauan kepibali rencana perawatan yang disusun.

Rencana perawatan yang disusun secara sistematis akan banyak mem-
bantu perawat dalam memberikan pelayanan perawatan.

Rencana perawatan disusun untuk pasien-pasien khusus, penyusunan-
nya harus secara spesifik karena reaksi setiap individu terhadap penya-
kit berbeda-beda sehingga rencana perawatan pun harus disusun sesuai
dengan keadaan, kebutuhan dan permasalahan pasien secara individual.

2.3. Pelaksanaan.

Pelaksanaan adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana perawatan yang
meliputi tindakan-tindakan yang direncanakan oleh Perawat, melaksanakan an-
juran dokter dan menjalankan ketentuan-ketentuan rumah sakit. Seperti telah
diungkapkan sebelumnya bahwa usaha-usaha yang dijalankan oleh perawat
adalah dalam rangka membantu pasien untuk dapat memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya.
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Perawat melakukan tindakan perawatan, mengobservasi kebiasaan paiien

dan memberitahu pasien tentang hal yang meiiguntungkan baik bagi peraA'at
maupun pasien, karena akan memungkinkan pasien untuk mengajukan :>er-
tanyaan dan perawat dapat melakukan observasi. Menjadi tanggung jawab
perawat untuk menolong pasien agar mau menerima pengobatan yang hiius
dilakukan yaitu dengan cara mengurangi rasa takut dan bingung terhadap
tindakan perawatan tersebut. Menjelaskan pengobatan dan tata cara perawj tan
merupakan bagjan yang penting dan terapi pasien.

Mengikut-sertakan pasien dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya menun-
jukkan kepercayaan perawat pada pasien dan mendorongnya untuk bekerja-
sama. Setelah teijadi interaksi antara perawat dengan pasien, perawat hirus
mendokumentasikan informasi yang tepat mengenai keadaan pasien di da am
statusnya. Catatan perawat adalah sumber yang penting untuk pencatatan t<ng'
gapan pasien terhadap pengobatan dan untuk mengevaluasi keberhasUan dari
tindakan perawatan. Selain dapat dipergunakan untuk mempertanggungjawab*
kan ketepatan dan kelen^apan tindakan-tindakan serta mengkomunikasiLan
data pokok kepada anggota Iain dari team kesehatan.
Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan perawatan
adalah :

I- kebutuhan-kebutuhanpasien.
2. dasar-dasar dari tindakan yang dilakukan
3. kemampuan perseorangan dan keahlian dari pembantu perawat.
4. Sumber-sumber dari pasien itu sendiri dan keluarganya
5. sumber-sumber dari instansi itu sendiri dan masyarakat

Walaupun perawat profesional mendelegasikan wewenang kepada pemba itu
perawat, hendaknya perawat tetap mengawasi dan mengkoordinasikankegiatan
kegiatan mereka.

Pertemuan-pertemuan tentang perawatan pasien dengan anggota lain sangat
penting untuk pertukaran informasi pasien.
Anggota lain yang dimaksud adalah dokter, ahli gizi, tenaga sosial, dan gu
guru perawatan.

Maksud utama dari pertemuan tersebut adalah untuk melihat apakah tindal
perawatan memenuhi kebutuhan pasien. Hubungan antar manusia yang baik
antara tenaga perawatan didasari atas sikap saling hormat menghormati sehing-
ga masalah-masalah yangmuncul akibat tindakan perawatan tertentu atau piio-
ritas tindakan perawatan pasien harus dipecahkan secara terbuka dan bersaiaa-
sama. Penyedia'an laporan yang lengkap untuk tiap-tiap pasien dan pencata
informasi selama perawatan menolong perawat mengkoordinasikan dan me
arahkan kelanjutan tindakan untuk tiap-tiap pasien.
Bentuk dari laporan tertulis dapat berubah-ubah tergantung dari bagian p<
watannya, tetapi isinya harus selalu mencakup riwayat pasien secara lengk
Perawat hendaknya menentukan hal-hal yang harus ditulis sejalan dengan
nyampaian laporan pertanggungjawaban yang tepat dan berguna terhadap i
dakan perawatan maupun akibatnya.
Pengelolaan dan pelaksanaan perawatan yang efektif untuk tiap-tiap pas
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?e-
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membutuhkan kecakapan intelektual, hubungan antar manusia dan ketramjiil-
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an tehnik. Dengan memberikan dasar-dasar rational pada masing-masing tin-
dakan sejalan dengan reaksi pasien yang diharapkan maka akan mempermudah
perawat dalam mencatat efektivitas tindakan tersebut.
Pemanfaatan jiwa kepemimpinan dan kecakapan dalam berkomunikasi akan
menolong perawat memperoleh keija sama dan kepercayaan dari team pera-
watan.

2.3.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota team untuk dapat bekeqa
sama secara efektip adalah :

2.3.1.1. Semua anggota team hams mengetahui tujuan, dari perawatan.

Tujuan ini hams dituliskan secara jelas dan tepat dalam ren-
cana perawatan. Dngan cara demikian semua anggota akan da-
pat menyusun rencananya dan penerapan tujuan perawatan -
masing-masing.

2.3.1.2. Aktifitas dari semua anggota team hams terkoordinasi untuk
dapat melakukannya setiap anggota team perlu saling menye-
suaikan aktivitasnya dengan aktivitas team lainnya.
Contoh : Pemberian pengobatan tidak dilaksanakan pada
waktu jam pemeriksaan dokter ataupun pada waktu makan.

2.3.1.3. Informasi dan data-data hams bersifat terbuka dan hams di-
ketahui oleh semua anggota team.

Dengan cara ini setiap anggota team akan dapat saling menge
tahui tujuan dari perawatan dan kemudian akan saling bekeija
sama untuk menjamin kesinambungan perawatan.

2.3.1.4. Semua usaha hams dibuat untuk menjamin pasien dan keluar
ganya mengetahui rencana kegiatan yang akan dilakukan.

2.3.2. Katagori tindakan perawatan :
2.3.2.1. Tindakan perawatan yang sifatnya membantu tindakan dimana

perawat membantu melaksanakan segala tindakan normal se-
hari-hari yang tidak dapat dilaksanakan oleh pasien.

2.3.2.2. Tindakan perawatan yang sifatnya memelihara hygiene, yaitu
tindakan yang perlu untuk memelihara kebersihan.

2.3.2.3. Tindakan perawatan yang sifatnya rehabilitatif, yaitu yang me-
nunjang peningkatan atau ketidak-tergantungan aktivitas dan
fungsi dari keadaan berikut: mobilitasi; penggunaan peralatan
khusus, perlengkapan dan alat pengganti bagian tubuh; melatih
fungsi usus besar dan kandung kemih; perencanaan bersama
keluarga dan lembaga; anggaran belanja; mengjkut sertakan -
pasien dalam kegiatan sosial di masyarakat.

2.3.2.4. Tindakan perawatan yang sifatnya memberi support yaitu tin
dakan perawatan dimana perawatan mengusahakan perleng-
kapan/barang-barang yang dibutuhkan (02, makanan, cairan),
memperlancar proses atau aktivitas (eliminasi, latihan, istira-
hat, tidur, rekreasi), mengusahakan rasa nyaman balk fjsik
mauDun psikoloais atau tindakan penyembuhan, atau dengan
memeliliara lingkungan yang sehat.
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2.3.2.5. Tindakan perawatan yang sifatnya preventif, yaitu dimana pj-
rawat mengusahakan perlindungan untuk menghindarkan pe-

nyakit, atau mencegah teijadinya komplikasi atau penggunaan
peralatan yang salah satu pengobatan yang tidak efektif.

23.2.6. Tindakan perawatan yang sifatnya pengamatan, yaitu dimana
perawat memeriksa, • meneliti dan memonitor semua tingkah

laku dan reaksi fisik pasien terhadap penyakitnya dan pengb-
batannya.

23.2.7. Tindakan perawatan yang bersifat mendidik, yaitu dimaM
perawat mengusahakan penjelasan tentang kesehatan secaxa
memuaskan dan tepat dan juga penjelasan mengenai pengobat
an yang dilakukan terhadap pasien.

2.4. E va 1 u a s i.

Evaluasi adalah pengukuran keberhasilan rencana perawatan dalam memenuhi
kebutuhan pasien. Tahap evaluasi merupakan kunci keberhasilan dalam perg-
gunaan proses perawatan. Evaluasi terdiri atas 2 (dua) bagian masing-masiig
berupa tinjauan laporan pasien dan pengkajian kembali pasien. Untuk dap
mengecek efisiensi dan efketivitas perawatan.
Tinjauan laporan pasien harus mencakup riwayat perawatan, kartu catatatn,
hasil-hasil test dan semua laporan observasi.
Pengkajian kembali terhadap pasien didasarkan pada kriteria yang dapat diukur
dan mencakup reaksi pasien terhadap tindakan yang dilakukan. Reaksi pasien
secara fisiologik dapat diukur dengan kriteria seperti tekanan darah dan subu
nadi. |
Reaksi pasien secara obyektif dapat dikaji dengan observasi dan mengajuk^
pertanyaan yang ada hubungannya.
Melalui tinjauan laporan dan pengkajian kembali terhadap pasien maka peraw it
dapat mengevaluasi tindkan-tindakan perawatan yang dibandingkan deng^
tujuan perawatan tersebut.
Apabila tindakan perawatan ditujukan kepada sasaran-sasaran yang nyatja,
maka hasil evaluasi akan menunjukkan derajat keberhasilan yang tinggi.
Evaluasi akan mengungkapkan empat kemungkinan yang menentukan pera
watan selanjutnya:

1. masalah pasien dapat terpecahkan,
2. sebagjan masalah dapat dipecahkan.
3. masalah sama sekali tidak dipecahkaiv
4. muncul masalah baru.

Apabila masalah pasien terpecahkan, maka dilakukan tindak lanjut misalnya
reliabilitasi.pendidikan untuk membantu pasien dilam mempertahankan de
rajat kesehatannya. Bila masalah pasien tidak terpecahkan maka perawat me
nentukan apakah persoalan itu memang mungkin dipecahkan. Dalam haJ ini
perawat perlu memodifikasi itindakan perawatannya. Namun demikian pe
rawat tetap memberikan saran-saran untuk mengurangi beban masalahnya,
walaupun semua persoalan tidak dapat diketahui.

Namun kemungkinan untuk sembuh masih dijangkau dengan jalan lain. UntilJc
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evatuasi yang menunjukkan sebagian masalah yang dapat terpecahkan, maka
perawat hams menentukan apakah kem^uan yang dicapai memang memadaL
Dengan evahiasi keberhasilan tindakan, perawat telah menemukan potensi-
potensi untuk menguran^ masalah bam serta mencegah meluasnya masalah
tersebut. Tah^ evahiasi dalam proses perawatan menuntut fanggimg jawab
atau tindakaa-tindakan yang telah diperindkan dalam rencana perawatan.
Dengan meruniuskan kriteria pengukuran selama tahap perencanaan, maka
perawat dapat membandingkan hasil dengan reaksi yang diharapkan. Kemam-
puan perawat untuk memahami akibat-akibat yang muncul dari tindakan-tin-
dakan yang sudah direncanakan akan meningkatkan kemampuan mengatasi
berbagai macam situasVperawatan. Pemeriksaan catatan perawatan mempakan
salah satu cara untuk mengevaluasi efektivitas tindakan perawatan.
Evaluasi akan tetap berlangsung selama perawatan pasien, sementara itu peme
riksaan catatan perawatan dapat mempakan evaluasi retropeksi. Tahap evaluasi
dalam proses perawatan adalah kunci perawatan yang dinamis, membantu pe
rawat dalam memenuhi kebutuhan pasien yang selalu bembah-ubah.
Dengan penerapan proses perawatan, secara terus menems akan membantu
perawat dalam melaksanakan perawatan b^ masing-masing pasien secara indi
vidual dan efektif.
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BAB m

SASARAN PERAWATAN

Perawatan adalah siiatu proses yang dilaksanakan dengan menggunakan metod^'
yang sistematis dan dilaksanakan oleh tenaga perawat profesional dalam pemeliha
raan kesehatan individu, kelompok dan masyarakat. Jelas kegiatan di dalam prose
perawatan tersebut menyangkut kepentingan manusia dengan berbagai macam ma
salah dan aspek. Oleh karenanya dalam pembahasan DASAR-DASAR PERAWAT
AN pertama-tama kita perlu mempelajari "manusia" itu sendiri seba^ sasarai|i
perawatan.

Konsep manusia.
Pandangan tentang manusia sangat dipengaruhi oleh falsafah setiap bangs i

sehingga dalam kaitannya dengan konsep Perawatan, pandangan tersebut akan me •
warnai pola konsep perawatan yang dianut oleh bangsa tersebut.

1. Berbagai Pandangan Tentang Manusia a J.:

1.1. Manusia adalah makhluk tertinggi dan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuask
sebagai manifestasi keagunganNya. Makhluk Iain alam semesta ini diciptakaji
untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia.

1.2. Manusia tak Iain adalah makhluk hewan. Kelebihannya dari makhluk lain ada
lah pisik yang sempurna. Hanya manusia yang dapat membuat dan mengguns-
kan serta menyempurnakan alat. Tetapi ini bukanlah suatu ukuran bahwa ma
nusia melebihi hewan lainnya. Contohnya ikan sebagai hewan dapat bernapa^
dan hidup dalam air.

1.3. Manusia adalah makhluk hewan yang dapat berfikir abstrak dan berbuat ra
sional. Hanya manusia yang dapat membalas budi dengan sadar, tahu kebaikai
dan kejahatan walaupun kedua kaedah ini sangat bervariasi bagi setiap individi.

1.4. Manusia dibedakan dari hewan lain hanyalah dari kemampuan untuk bertanya
"Apakah manusia itu?" Hanya manusia yang rnempersoalkan dirinya mengap
dia ada, apa tujuan hidupnya, hanya manusia yang dapat melakukannya.

1.5. Jasad bagi manusia tidak akan ada artinya bila tidak disertai dengan perasaa
dan pikiran.

1.6. Mansuia adalah makhluk yang sangat bersahaja dan sederhana, dibentuk ole
kumpulan perasaan dan tanggapan daya pengamatan. Dia akan berubah bill

daya pengamatannya berkurang atau berobah, tak ada yang bersifat langgeng
(abadi).

1.7. Manusia seperti hewan lainnya mempunyai jasad. Kelebihannya manusia men
punyai pikiran dan perasaan. Hanya manusia yang hidup menuruti wkati
(terikat dengan waktu). Jiwanya akan terns hidup abadi walaupun jasad dai
fikirannya sirna.
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1.8. Manusia adalah suatu kesatuan yang utuh. Jiwa dan raga serta fikirannya tidak-
lah berdiri sendiri, merupakan substansi yang utuh. Penjelmaan g^aia kejiwa-
an dan fisik tidak selamanya sama bagj setiap saat serta substansi yang sama.
Umpamanya pada rasa sakit — senang — sedih. Tak ada satu kegjatan pun dari
manusia terlepas dari kehadirannya.

Kemampuan untuk berperan akan habis bilamana daya pikirannya berakhir.
1.9. Manusia terbentuk dari satu kesatuan rentetan pengalaman. Dia adalah satu

kesatuan sistem yang saling memwlukan dan saling ketergantungan.
Dia tidak dapat diterangkan hanya dari segi manifestasi flsik atau psikisnya.
Dia ditempa oleh lingkungannya yang selalu berkembang dan berubah.
Kemampuannya mengadaptasi situasi sekitarnyalah yang memungkinkan dia
selalu dapat berobah, bertahan dan berkembang.
Dilandasi oleh berbagai pandangan manusia inilah beberapa ahli dalam profesi
perawalan telah membuat rumusan tenlang teori/konsep keperawatan yang
juga disesuaikan dengan aliran falsafah yang dianut oleh setiap bangsa dan
negaranya.

2. Manusia Indonesia seutuhnya.

Perawatan seperti telah dikemukakan diatas, sasarannya adalah manusia dalam
segala bentuk dan aspeknya. Manusia dipengaruhi oleh berbagai keadaan, suasana
dan falrafah bangsa yang dapat pula mempengaruhi bentuk dan wama dari pelayan-
an perawatan itu sendiri.

Indonesia mendasarkan pembangunan bangsa kepada Pancasila sebagai moral
pembangunan. Dengan bekal penghayatan dan pengenalan Pancasila oleh setiap
manusia Indonesia, maka gerak pembangunan yang kita lakukan bersama-sama akan
berjalan lurus dan tiba dengan selamat ke tempat tujuannya.

Dalam melaksanakan Perawalan yang berlandaskan Pancasila, perlu dikemuka
kan pandangan Pancasila terhadap hubungan antara mansuia dengan masyarakat.
Pancasila memandang bahwa kebahagiaan mansuia akan tercapaijika dapat dikem-
bangkan hubungan yang selaras. serasi dan seimbang antara manusia dengan masya-
rakatnya. Dalam pandangan Pancasila maka hubungan sosial yang selaras, serasi dan
seimbang antara individu dengan masyarakatnya tidaklah netral, melainkan dijiwai
oleh nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila dalam Pancasila sebagai kesatuan.

Dalam memperiahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik, ma
nusia mustahil dapat secara mutlak berdiri sendiri tanpa bantuan atau bekeija sama
dengan orang lain. Kenyataan ini menimbulkan kesadaran bahwa segala yang dica-
pai dan kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia, pada dasarnya berkat bantuah
dan keija sama orang lain di dalam masyarakatnya. Semua itu melahirkan sikap da-
sar bahwa untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam
hubungan sosial antara manusia pribadi dengan masyarakatnya, yang sangat aneka
ragam coraknya itu, kemauan dan kemampuan mengendalikan diri dan kepentingan
adalah suatu sikap yang mempunyai arti sangat penting dan bahkan merupakan
suatu yang sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan menumbuhkan keseim
bangan dan stabilitas masyarakat.
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Dengan singkat dapat disimpuLkan bahwa manusia Indonesia seutuhnya itu ad;i-
lah manusia dalam segala apseknya dan pada hakekatnya kodrat hidup manusia itu
adalah hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan aiam sekitarny
dan manusia dengan penciptanya.

Dari uraian tersebut di atas (lihat butir 1.8-1.9) maka pengertian manusia
Indonesia seutuhnya" adalah menyangkut kesatuan integritas manusia, baik secaia
fisik, mental, emosional ataupun sosial. Oleh karena itu upaya perawatan hanislah
menyentuh segala aspek dari pengertian manusia secara keseluruhan.

Demikianlah bahwa upaya perawatan di Indonesia itu hams didasarkan pada
pandangan Pancasila terhadap manusia baik sebagai subyek maupun objek dalaiii
keperawatan.

3. Manusia dan Lingkungan.

Konsep Blo-psiko-soslo-spiritual.

Manusia sebagai makhluk sosial dikoratkan sebagai subsistem terbuka dari Unj-
kungannya; manusia tak dapat menutup diri terhadap lingkungannya dimana puii
ia berada.

Betapa pun keunggulan manusia, ia tetap sebagai makhluk yang lemah daji
membutuhkan bantuan orang lain sejak ia dilaiiirkan hingga pada saat-saat akhi:
hayatnya. Dengan sistim terbukanya manusia, maka selama dalam proses pertum-
buhan dan perkembangannya atau selama ia berinteraksi dengan lingkungannya i;i
akan dipengaruhi dan mempengamhi lingkungannya. Dengan demikian lingkungaji
mempunyai dampak terhadap pembentukan perilaku/watak manusia selain fakto
genetika yang telah ada.
Faktor lingkungan tersebut meliputi:

1. fisik

2. biologis/fisiologis
3. psikoiogis
4. social, dan
5. spiritual

yang dikenal dengan konsep Bio-psiko-socio-spiritual. Perilaku/watak manusia akar
ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan tersebut, temtama faktor-faktor vane do-
minan.

Gambaran tentang pengaruh faktor-faktor lingkungan tersebut dapat dilihat pada
skema berikut:
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FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH

BAGIFERTUMBUHAN & PERKEMBANGAN MANUSIA

LINGKUNGAN Spiritual

— pandangan
— dorongan hidup
— niiai hidup

S^M:
— Sosialisasi

— Keluarga
— Kawan

— Pendidikan

— Sosek

— Sosbud.

Mqnentukan
akan menjadi manusia

yang bagaimana?

Psikodinamik

✓^Bentuk pribadi
— Konsep (Self concept)
— Cita-cita

—  Identitas

Fisik:

- Geografis
— Perumahan

— ndim

- Dan Iain-lain

Fisiologis:
Genetika

Neurologik
Kelenjar
Kardiovaskuler

Alat gerak
Bio medik

Maturitas

Kemampuan menyesuaikan din

4. .Penganih Ekosistem teriiadap fungsi optimal indivklu, keluarga dan masya-
rakat.

Pengertian ekosistem adalah lingkungan yang lebih luas yang terdiri dari sub-
sistem-subastem dimana subsistem-subsistem tersebut saling mempengaruhi. Fungsi
optimal individu, keluarga & masyarakat dipengaruhi ol^ ekosistem, karena manu
sia merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar.
H.L. Blum dalam Health Planning mengemukakan tentang ekosistem tersebut meli-
puti:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Politik

Perilaku

Herediter

Pelayanan KesehatM
Social Ekonomi

Ungkungan.
diniMa satu dan lainnya saling mempenganihi dan juga mempengaruhi fungsi op.
tuna] individu, keluarga dan masyarakat.
Pengaruh ekosistem tersebut dapat dilihat pada skema berikut;

'PENGARUH: EKOSISTEM TERHADAP FUNGSI OPTIMAL'
(Oleh A. Blum daiam Health Planning^

Politik

— Keamanan (safety)
- Tekanan/Tindasan

Sosial Ekonomi

-  Pendidikan

- Pekeriaan

Perilaku

— Kebutuhan

— Kebiasaan

— Adat istiadat

Individu

keluarga
masyarakat Herediter

Genetic endow

ment

Cacat

strentgh

risks

Ethick

Ras

Ungkungan

Udara

Air

— Desa/Kota

Bising/polusi
Radiasi

Pelayanan
- Pencegahan
— Pengobatan

Rehabilitasi
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Sebagai contoh pengaruh perilaku terhadap sistem lainnya. Perilaku masyarakat
yang mempunyai anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, serta faktor kesubur
an (vertility) akan meningkatkan jumlah penduduk yang tak terkendalikan.

Hal ini akan mempenganihi sistim sosial ekonomi misalnya kurangnya kesem-
patan dalam menikmati pendidikan dan mencari pekeijaan dan seterusnya akan
mempenganihi sistim-sistim lainnya, sehingga teijadi ketidak seimban^ ekologi
yang akan mempenganihi pada individu, keluarga dan masyarakat. Agar fun^i op
timal individu, keluarga dan masyarakat dapat dipertahankan maka sikap hidup
seseorang hams selalu bemsaha untuk memperoleh keseimbangan, keserasian & ke-
selarasan dari sistim-sistim tersebut di atas.

5. Kebutuhan dasar manusia.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa manusia sebagai makhluk sosial dengan
segala kelemahannya, ia takkan terlepas dari bantuan orang lain dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya.

Tingkat dan jenis kebutuhan hidup tersebut relatif untuk setiap individu sesuai
dengan kemampuan yang dimiliki.

"Maslow" mengemukakan tingkat-tingkat kebutuhan pokok manusia sebagai
beikut:

5.4. Kebutuhan fisiologik (fisiological need) mempakan kebutuhan pokok yang
utama misalnya: Udara segar (02), Air (H20), Cairan elektrolit, makanan dan
sex. Bila kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi akan teijadi ketidak seimbangan
fisiologis misalnya:
— kekurangan 02 menyebabkan; sesak nafas
— kekurangan air/cairan menyebabkan; dehidrasi.

5.2. Kebutuhan akan rasa aman (Safety need); mempakan kebutuhan pokok ke-
dua misalnya:

—  rasa aman terhindar dari penyakit, gangguan pencurian, perlindungan hu-
kum dan sebagainya.

5.3. Kebutuhan mencintai dan dicintai (Love needs), mempakan kebutuhan pokok
ketiga misalnya:
— mendambakan kasih sayang, ingin dicintai/diterima oleh kelompok/men-

cintai sesama manusia.

5.4. Kebutuhan harga diri (Esteem need); merupakan kebutuhan pokok keempat,
misalnya:

—  ingin dihargai/menghargai, adanya respek dari orang lain.
— Toleransi dalam hidup berdampingan.

5.5. Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization need) mempakan kebutuhan
pokok kelima misalnya:
~  ingin diakui/dipuji, ingin berhasil
—  ingin menonjol/lebih dari orang Iain.

Tingkat-tingkat dan jenis kebutuhan tersebut mempakan rangkaian yang tak
dapat dipisah-pisahkan dan setiap individu relatif membutuhkarmya walaupun
pada hakekatnya kebutuhan fisiologik mempakan faktor yang dominan bagi
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kelaigutan hidup mamma.

Oleh karena itu dalam m«i»laifanalcan upaya perawatan hanu dipertimbai^^i
adanya ^Kng ketecgantungan diantara k^utuhan-kc4)utuJian tersebut dait
peiiu manpriOTitaikan pememihan k^utuhan pokck >^iig sai^t d^)^hikaiL
daiam kelat^ifafi hidup "lamida Misalnya: dalaiD p^berian pertolongan tei
hadap penderita dei^an diare, prioritas utama adalah p^emihan kebutuhaii
fiaologik jentf cairan/air, daripada makanan. Namun demikian kebutuhan laio
nya periu dq>erfaatikan seperti rasa aman, kasih s^ang dan sebagainya.

TINGKATAN KEBUTUHAN POKOK MANUSIA
MENURUTMASLOW

Aktua

lisaa

Harga din

Mencintai & dicintai

Rasa-Amau

Kebutuban fisiologik/biologik

MakanElektroiit

6. Mawtm dafaiw kftttfA p«»«iHMMran.

MamiMa adalah makhhik bewan yai^ d^>at berpikir abstrak dan beibuat tZ'

tionaL 01^ karena itu manusia lebib mudah dididik dan mendidik bila dibanding'
kan dengan makbhik lain.

Namun d^fTKlctan pandangan para akhti mengenai hak^ieai mgmttin daiam kon-
tA kQ>endidikan beibeda-beda tenitama mmgmai proses pendidikan dan latiha&
nyaSCTdiri.

Aammmeosamliaosuu"

lalah seiba ganda '^two model of nan*
lab:
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— Hidup dalam dunia yang obyektif dan juga dalam dunia subyektif.
— Mansuiaadalah rational dan juga emosional.
— Mansuia sebagai penyambung informasi dan juga sebagai penghasil infer-

masi.

— Manusia adalah realitat yang obyektif dan juga suatu realitas yang su
byektif,

— Manutia dapat diperkirakan tapi juga sukar diduga (Predictable — unpre
dictable).

Two model of man adalah penggabungan dari 2 pandangan yang amat ekstrim
mengenai manusia.
6.1.1. Manusia adalah sebagai satu mesin atau model m'esin.

**Mechanistic model of man"

— manusia itu pasif — Robot

— dapat diberi bentuk sesuai dengan keinginan yang roembentuk.
— kosong tanpa potensi
— guru maha tahu - murid maha tidak tahu.

Pendidikan bermaksud .untuk mengisi kekosongan dari murid sesual
dengan apa yang diinginkan oleh guru.

6.1.2. Manusia sebagai suatu makhluk hidup atau model yang hidup "organis-
tic model of man" manusia selalu tumbuh, berubah dan berkembang
mehuju perbaikan sistim kehidupannya. Manusia adalah organik yang
aktif, penuh dengan potensi bergerak dan bekeija menurut tenaga da-
lamnya.
Pendidikan menurut model ini ialah untuk mempercepat proses pertum-
buhan dan perkembangan manusia menuju suatu keadaan yang disebut
"Self actualized man", manusia yang sempurna dalam potensinya.
Proses belajamya, suasana belajar yang demokratis & serasi. Hubungan
timbal balik saling mengisi/menghormati.

6.2. "Rogers Harrison" dengan "Theory Cross cultural training" (latihan antar
cultur) antara lain mengemukakan bahwa, pendidikan bertujuan mengembang-
kan sikap lebih tidak tergantung pada sumber-sumber luar dalam mengambil
keputusan, menentukan masalah dan menentukan motivasi.
Semua yang ada dalam lingkungan keija adalah sumber untuk menentukan ma
salah serta menanggulanginya.

6.3. Carl Rogers dengan "Theory Humanistic" beranggapan bahwa tujuan pendidik
an a.l. adalah: memperkembangkan "sens of reality" dari setiap individu me-
ngetahui mengenai dirinya sendiri yang mempunyai keunikan tersendiri, tak
perlu disamakan dengan orang lain. "Inilah saya, dan inilah adanya saya."
Prinsip belajar menurut Carl Rogers antara lain:
6.3.1. Belajar akan bermanfaat jika sesuai dengan tujuan yang bersangkutan
6.3.2. Semua orang mempunyai potensi alamiah untuk belajar.
6.3.3. Pelajar akan lebih berhasil dengan melalui pengalaman langsung (Expe

rience — based learning-learning by doing).
63.4. Belajar akan lebih berhasil, bilamana siswa s^ak dini mungkin dilibat-

kan dalam menentukan kebutuhan merehcanakan kegiatan, melaksana-
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kan, menilai hasil beiajar.
6.3.5. Beiajar dengan inisiatif sendiri (self-initiatted learning) akan mengiia-

silkan yang lebih tahan lama (permanent).
6.3.6. Beiajar adalah proses keterbukaan terhadap sesuatu yang baru dan pe;ig-

integrasian dengan pengalaman lalu. Merubah manusia dari dalam ma-
nusia itu sendiri akan merupakan dasar dari perubahan tingkah lakur ya
yang mengarah pada perubahan lingkungan hidupnya.
Bukan lingkungan yang akan merubah tingkah laku manusia seba^
mana diasumsikan oleh teori "mechanistic".

6.4. Di Indonesia pandangan tentang pendidikan seperti yang tercantum dalim
GBHN bahwa; pendidikan itu sebagai suatu usaha sadar untuk mengembangJ;
kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung
umur hidup. Menurut batasan ini proses pendidikan itu tidak hanya pada
dewasaan saja melainkan masih berlangsung seumur hidup.
Apabila pendidikan itu hanya kita artikan paedagogik, memang tujuannya
nya sampai pada kedewasaan saja. Tetapi pendidikan itu dapat jugamencakup
apa yang disebut "Androgogik" yang bertujuan membantu orang dewasa
dalam beiajar.
Androgogik muncul disebabkan karena paedagogik tidak menjamin atau m
cakup seluruh kebutuhan akan kepuasan dari seseorang mengingat semaJun
kompleknya kehidupan ini akan menuntut banyak kepuasan dari pada ma
nusia.

Bagaimana perbedaan pendekatannya antara pedagogik dan Androgogik da )at
dilihat pada skema berikut:

an

se-

:e-

la-

Lip

di

m-
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PEDAGOGY VERSUS ANDROGOGY

Pendekatan

Yang
berbeda

PEDAGOGY ANDROGOGY

Konsep tentang
diri (self concept) - Sangat menggantungkan

. diri pada orang Iain.
- Dependencynya besar.

— Tidak tergantung pada
orang lain.

— Mampu meningkatkan
pengarahan diri sendiri
(self directivenessnya be
sar).

Penggunaan
Pengalaman

Sedikit sekali artinya dalam
proses belajar.

Pengalaman peserta dianggap
sebagai sumber belajar yang
kaya, dan sangat diperlukan
dalam proses belajar.

Orientasi

belajar

Berorientasi pada materi (isi)
pelajaran, apa yang perlu di-
isikan pada pelajar. (Subyect-
Centred).

Berorientasi pada permasalah
an yang perlu dipecahkan

(Problem centred).

Penggunaan,
pemanfaatan

hasU belajar

Mungkin berguna dikemudian
hari atau mungkin tidak ber
guna, karena tidak relevan de-
ngan tugas atau permasalahan
yang ada.

Segera dapat dipergunakan
dalam situasi sesungguhnya,
karena relevan dengan tugas

atau masalah yang sedang di-
hadapi.

Ddim dan

suasana belajar

— Berorientasi pada otoritas
guru

— Iklim yang otoriter

— Suasana persaingan yang

kurang sehat.

— Guru dan peserta saling
mengisi dan menghormati

— Iklim yang demokratis dan
dinamis

— Keijasama dalam suasana
yang formil.

Dari uraian-uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan me-
rupakan upaya manusia dalam memenuhi tuntutan kebutuhan rasa aman.
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BAB IV

PEMELIHARAAN KESEHATAN

Dalam bagian ini akan dibahas beberapa pengertian yang berhubungan dengan
pemeliharaan kesehatan yaitu :

1. Pengertian sehat - sakit
2. Keseimbangan yang dinamis.
3. Keseimbangan cairan
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan.
5. Stres dan adaptasi.

Pengertian sehat — sakit.

1. Pengertian sehat.

Ada beberapa batasan yang dikemukakan oieh para akhli tentang sehat.
1.1. "Health is a state of complex physical mental and social well being, not merely

the absence of diseases or informity" (WHO).
Batasan yang dikemukakan 6leh WHO tersebut memang ideal sekali, dimana
sehat berarti keadaan yang sempurna dari fisik, mental dan sosial, tidak hanya
bebas dari penyakit atau cacad. Sebagai contoh: seorang yang menderita luka
dan menimbulkan luka parut; orang tersebut menurut batasan di atas dianggap
tidak sn.hat. walaupun sebenarnya yang bersangkutan masih mampu melaksa-
nakan tugas sebagai individu dan tidak merasa kekurangan/kecacadan tersebut.
Contoh lain;

Seorang individu yang tidak mampu berkomunikasi dengaii baik dengan indi
vidu lain, cepat tersinggung dan marah juga dimasukkan ke dalam katagori
tidak sehat.

1.2. Batasan lain (Pericin's).
"Health is a state of relative equilibrium of body form and function which
results from its successful dynamic adjustment to forces sending to disturb it"
Artinya :
Sehat adaJah suatu keadaan keseimbangan yang dinamis antara bentuk tubuh
dan fungsinya yang dapat mengadakan penyesuaian sehingga tubuh dapat
mengatasi gangguan dari luar.

1.3. Sehat adalah keadaan seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya se
bagai umat manusia sesuai dengan tingkat dan derajatnya masing-masing.

1.4. Sehat adalah keadaan seseorang yang dapat menguasai keadaan lingkungan
tanpa menimbulkan ketegangan dan tekanan serta tidak menimbulkan ketidak

seimbangan pada dirinya.
Dari batasan-batasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memper-
oleh keadaan sehat, diperlukan upaya seseorang dalam mengimbangi pengaruh
tekanan baik yang teijadi dalam dirinya sendiri maupun yang datang dari luar.
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2. Pengertian sakit

Sebagaimana halnya dengan batasan tentang sehat, demikian pula dengan pe
ngertian tentang sakit.
Ada beberapa batasan tentang sakit yaitu :

2.1. Menurut Pericins.

Sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang
sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari baik aktifitas jasmani,
rohani dan sosial.

2.2. Menurut "Webster's New Collegiate Dictionary" "a condition in wich body
health is impaired".
Artinya : Suatu kondisi dimana kesehatan tubuh lemah.

2.3. Sakit adalah keadaan yang disebabkan oleh bermacam-macam hal, bisa suatu
kejadian, kelainan yang dapat menimbulkan gangguan lerhadap susunan jaring-
an tubuh, baik fungsi jaringan itu sendiri maupun fungsi keseluruhan.
Dari batasan-batasan tentang sehat-sakit, dapat disimpulkan bahwa keadaan

sehat-sakit pada dasarnya adalah :
1) Produk interaksi seseorang,dengan lingkungannya.
2) Sebagai manifestasi keberhasiian/kegagalan seseorang dalam mengadaptasikan

diri dengan lingkungannya.
3) Gangguan kesehatan disebabkan teijadinya ketidak seimbangan antara faktor-

faktor:

3.1 Penyebab penyakit (agent)
3.2 Tuan rumii (Host) - keadaan manusia/individu.
3.3 Lingkungan (environment).

Bagi orang yang sehat pola penyesuaian (adaptasi) dengan tekanan yang timbul ber-
ada dalam batas normal dimana perubahan-perubahan yang teijadi masih dapat di-
tolerir oleh organ tubuh.

Bagi orang yang sakit kemampuan penyesuaian (adaptasi) telah melebihi am-
bang normal sehingga menimbulkan perubahan-perubahan baik jasmam, rohani
maupun sosial. Perubahan-perubahan tersebut bisa bertambah, berkurang ataupun
berlebih-lebihan tergantung pada daya tahan/kondisi tubuh seseorang.

Keadaan sehat-sakit relatif bagi setiap individu, tergantung pada sistim nilai,
tujuan hidup dan kebutuhan, sehingga keadaan sehat optimal pun sukar diukur
dengan tepat. Hal ini dapat dilihat pada diagram berikut:

1. Skala equilibrium menurut Perkins

sehat ^ "^saJat-mati
OPTIMAL
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2. Diagram keadaan sehat - sakit (Wellness-illness continum/menurut Benson
and Joan Q. Mc Davits.

Wellness (sehat) Sakit (dengan) tanpa komplikasi)

Primary Prevention Secondary and Tertiary prevention

Rehabilitation
i  I

Health promotion - Specific Protection

Early diagnosis & Treatment (jisability limitatioi|

3. Keseimbangan yang dinamis.

Dalam membicarakan keseimbangan yang dinamis. ada 2 istilah yang sering di-

gunakan dan dianggap sama pengertiannya, yiatu:
1. homeostasis

2. ekuilibrium.

Sebetulnya kedua istilah di atas mempunyai pengertian yang agak berbeda.

Homeostasis.

Homeostasis adalah proses pemeliharaan kesatuan, stabilltas dan ketetapan
fungsi tubuh. Konsep homeostasis ini menjelaskan bagaimana tubuh memerangi pe-
nyakit untnk memelihara ketetapan lingkungan dalamnya.

Beberapa orang telah menyamakan pengertian konsep homeostasis dengan

konsep equilibrium. Dalam kamus disebutkan batasan equilibrium sebagai suatu ke
adaan seimbang bila kekuatan-kekuatan yang berlawanan dalam keadaan seimbang
satu dengan yang lain. Misalnya, suatu timbangan akan menunjukkan keadaan equi
librium apabila berat masing-masing pihak seimbang. Sebab itu equilibrium tidak
menyatakan secara langsung perubahan keadaan yang tetap yang sedang bereaksi
secara dinamik terhadap pengaruh-pengaruh tentang keseimbangan itu. Manusia
tidak pemah statis - ia selalu berubah untuk melawan tantangan-tantangan dari

pengaruh-pengaruh yang senantiasa ada dalam tubuhnya dan dalam dunia luamya.
Homeostatis berfungsi sebagai suatu sistem terbuka. Jadi, kita katakan bahwa

manusia, sebagai suatu sistem yang terbuka, bekeija keras untuk memelihara stabi-
litas dan ketetapan dirinya karena ia merupakan subyek terhadap pengaruh dari
segala tantangan dalam dirinya. Secara normal manusia adalah suatu keseluruhan
biopsikologik yang terintegrasikan.

Konsep homeostasis telah dipergunakan dalam hubun^ dengan fungsi fisio-
logis tubuh. Menurut CANNON, tujuan homeostasis adalah kebebasan; yaitu,
bahwa dari detlk ke detik manusia bebas tidak memperhatikan proses-proses tubuh
memelihara kesempurnaan keasaman cairan, keseimbangan air, makanan eel, dan
s^terusnya. Den^ kebebasan ini memungkinkan kita menikmati keindahan, ber-
kreasi dan bekeija, menemukan dan menyelidiki, dan dibalik itu mencapai potensi
sebagai manusia.
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Selama sepuluh tahun terakhir konsep homeostasis telah dipergunakan dalam
hubungannya dengan fungsi psikologik manusia. Sebagaimana manusia menciptakan
homeostasis flsiologis, demikian juga halnya ia mencari keseimbangan psikologik.
Homeostasis psikologik dapat digambarkan bila seseorang pertama mengalami men-
derita penyakit yang tidak dapat diobati. Manusia selalu berusaha untuk hidup, se-
bab itu stabilitas psikologik biasa terganggu oleh adanya pengetahuan tentang ke-
matian yang bakal datang.

Homeostasis psikologik dan fisiologik tidak dapat dipisahkan ke dalam dua
kesatuan yang berbeda, karena keduanya sepenuhnya saling berhubungan dan saling
mempengaruhi. Sebagai hasilnya, dapat dilihat bahwa homeostasis memerlukan
lebih dari satu mekanisme yang bekeija sekaligus setiap saat. Misalnya, dalam suatu
krisis emosi, individu akan menggunakan sumber-sumber yang ada untuk memper-
baiki keseimbangan psikologik. Tetapi sementara itu ia akan lupa mengontrol ke-

butuhan makan. Karena itu cadangan glucosa tubuh dikeluarkan melalui mekanis-
me-mekanisme yang akan membantu memelihara homeostasis fisiologik.

Proses homeostasis mempunyai keterbatasan. Tubuh hanya mampu melakukan
sebanyak tertentu untuk memelihara keseimbangan. Bila keterbatasan dilewati, ban-
tuan dari luar mulai diperlukan, misalnya, tubuh mempunyai mekanisme pertahan-
an normal yang berfungsi bila mikroorganisme menyerbu tubuh. Betapapun, bila
suatu proses infeksi menjadi h,ebat sekali, maka terapi antibiotik perlu ditentukan
untuk memberikan bantuan kepada tubuh. Proses homeostasis tidak teijadi semba-
rangan. Tubuh itu terorganisir secara luarbiasa. Banyak dari fungsi tubuh yang oto-
matis, walaupun tetap dalam keadaan terorganisir.

Proses menjaga keseimbangan antara pengaruh hubungan dan dirinya berjalan
dinamis, dimana manusia berusaha menghadapi tantangan dari luar, sehingga ke
adaan seimbang tercapai.

Akan tetapi bila manusia tidak mampu menghadapi pengaruh lingkungan se
hingga akan teijadi ketidak seimbangan, sehingga akan jatuh sakit, tapi sebaliknya
bila kondisi tubuhnya baik (Unsur-unsur manusia) dalam kondisi baik) maka orang
tersebut sehat, sebagai gambaran dapat dilihat pada gambaran sbb.:

Faktor lingkungan/
external

Interaksi yang Rus antara

lingkungan.

Unsur-unsur manusia m-

ternal.

1. Biologis: Semua or-
ganisme yang hidup,
micro organisme, he-
wan

2. Fisik, Iklim, atmosfir,

suhu dll.

3. Zat-zat kimia.

4. Mekanis-mekanis me-

sin-mesin, kebisingan,
kendaraan.

5. Sosial: Hubungan an-
tar manusia.

1. Suatu keadaan kese

imbangan lingkungan
yang harus diperta-
hankan guna memung-
kinkan kehidupan
yang layak.

2. Setiap kelemahan/ke-
kurangan yang tidak
diperbaiki, menyebab-
kan ketidak seimbang
an jatuh sakit

1. Mekanisme dalam

mengatasi, melindungi
menyesuaikan diri
baik fisik, psikis.

2. Keturunan

3. Kebudayaan

4. Kebutuhan

5. Tujuan
6. Emosi

lAMBAI
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Selama interaksi manusia dengan lingkungan (External/Internal) dalam keadaan
seimbang maka manusia tetap berada dalam keadaan sehat, sedangkan keadaan
yang tidak seimbang disebut, sakit.

4. Keseimbangan Cairan dan Elektrolit;

Cairan tubuh dikatakan seimbang apabila jumlah total air di dalam tubuh
dalam keadaan normal dan dalam keadaan yang relative konstan atau menetap
bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi adalah keadaan dimana distribusi air
di dalam ketiga ruangan tubuh relatif konstan atau menetap. Ketiga ruangan tubuh
yang dimaksud adalah didalam sel, antar sel dan didalam pembuluh darah.

Suatu keadaan seimbang yang dinamis baru terwujud dengan adanya keseim
bangan antara cairan yang masuk dan yang dikeluarkan dari tubuh. Hal-hal yang
pokok dan mekanisme-mekanisme yang penting untuk diketahui dalam proses ke
seimbangan ini meliputi.
1 • Kepentingan air 0
2. Pendistribusian air

3. Komposisi cairan tubuh
4. Pemasukan dan pengeluaran cairan.
5. Mekanisme yang mempertahailkan keseimbangan volume cairan tubuh:

* mekanisme ginjal
* mekanisme hoimon

* mekanisme haus.

Kepentingan air .

Air adalah suatu kebutuhan pokok dan sebagian besar tubuh manusia terdiri
dari air. Bila seseorang kehilangan cairan dalam jumlah yang besar akan terjadi peru-
bahan fisiologis yang cukup serius.

Di dalam tubuh manusia dewasa yang normal, mengandung air sejumlah 60%
dari berat badannya. Jumlah ini yang disebut jumlah "Total Body Water" (T.B.W).

Jumlah tersebut sangat bervariasi dan tergantungpadaumur.jeniskelamin dan
jumlah jaringan lemak dalam tubuh. Makin muda usia seseorang maka makin besar
kandungan air di dalam tubuhnya.

1. Bayi baru lahir Total body water = 75% x berat badan
2. Usia kurang dari 1 th. „ = 65% x „
3. Usia. 1 - lOtahun „ = 60%x
4. Usia laki4aki kurang dari 40 th „ = 60% x „
5. Usia antara 40 - 60 th „ = 50% x „
6. Wanita usia kuraiig dari 40 th = 50% x

Usia antara 40 - 60 th „ = 45%x . „
Pendistribusian Total Body Water dalam tubuh :

Total Body Water terdapat di dalam dan di luar sel cairan yang terdapat di da
lam sel disebut cairan intracelluler (CIS) sebanyak 55% dari TBW. Cairan yang ter
dapat di luar sel disebut cairan extracelluler (CES) sebanyak 45% TBW, terdiri dari:
1: plasma (cairan darah) 7,5% TBW.
2. cairan diantara sell (interstitial 20% TBW).
3. cairan trancelluler 2Vi% TBW.

4. cairan di dalam tulang IWfo TBW.
5. cairan di dalam jaringan ikat 7^% TBW.
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Intracelluler

23 liters 55%

Interstitial

m liter 20%
Trancelluler

1 Uter 2Wc

Disiribusi cairan Dalam Tubuh

Jumlah air di dalam tubuh perlu dipertahankan secara konstan karena :

1. Air adalah zat pelarut utama di dalam tubuh untuk melarutkan zat-zat kimia
yang terdapat di dalam tubuh. Tanpa air reaksi kimia tidak akan teijadi oleh
karena reaksi kimia hanya akan teijadi dalam larutan.

2. Air diperlukan oleh darah di dalam proses sirkulasi terutama sirkulasi O2 dan
zat-zat makanan. Apabila sirkulasi ini terhambat maka jaringan tubuh akan
kekurangan dan zat-zat makanan.

3. Air berguna diam pembuangan sisa-sisa pembakaran inelalui ginjai.
Fungsi ginjai akan terganggu apabila suplai darah ke ginjai kurang dari normal.
Sehingga akan teijadi penimbunan zat-zat sisa yang dapat menjadi racun
(Toxic) bagi tubuh.

4. Air membantu melarutkan zat-zat sisa pembakaran dan zat-zat racun lain dan
akan mengurangi daya toxicnya bagi tubuh.

5. Air mempertahankan konsentrasi caiian tubuh terhadap elektrolit, apabila
volume air dalam tubuh berkurang konsentiasi cairan tubuh cenderung mening-
kat.

6. Air juga sebagai pengatur suhu tubuh.

43



Cairan Tubuh

Cairan tubuh mengandung elektrolit dan yang bukan elektrolit.

1. kation .
(Kalium)

Na"*" (Natrium)
Ca"*" (Calsium)

* Mg"*" (Magnesium)
2. Anion ;

* CI(Chlorida)
* HCO^ (Carbonat)
* PO4 (Pospat)
* S04(Sulphat)
* Protein

* Asam organik.

Zat yang bukan elektrolit, misal:
*  H2O (Air)
*  Dextrose

*  Ureum

*  Creatimin.

Elektrolit utama yang terdapat di dalam CIS ialah :
*  K (Kalium)

*  PO4 (Phosphat)
*  Mg (Magnesium)

Elektrolit utama yang terdapat di dalam CES ialah :
*  Na (Natrium)
*  01 (Chlorida)
*  Ca (Calsium).

Fungsi Elektrolit :
1) Membantu dalam perpindahan (keluar masuknya) Cairan antara ruangan dalam

sel dan di luar sel terutama oleh adanya Na"*" APABILA JUMLAH Na dalam
CES meningkat maka sejumlah cairan akan berpindah menuju CES dalam usaha
untuk memperoleh keseimbangan.

2) Mengatur keseimbangan asam-basa dan menentukan PH darah dengan adanya
keija sistim buffer.

3. Memungkinkab teijadinya transmisi impulse.
Dengan adanya perbedaan komposisi elektrolit di CES & CIS maka akan ter-
jadi perpin(Man elektrolit yang men^asilkan impulsa-impulsa syaraf dan
mengakibatkan teijadinya kontraksi otot-otot.

K- penting dalam fungsi sel dalam rangka depolarisasi.
Na-mempunyai peranan penting dalam osmosis.
Ca—penting bagi sel syaraf.
Mg—berguna untuk keija enzim
Cl—mempunyai peranan penting dalam keseimbangan asam basa.
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HCOj—mempunyai penman penting dalam keseimbangan asam-basa.
PO4—penting bagi enzimd alam metabolisme karbohidrat
Protein berguna untuk osmose, sebagai buffer (dalam keseimbangan asam-basa)
dan untuk pembentukan haemoglobin.
Na, K dan CL sangat penting didalam proses keseimbangan cairan tubuh.
Elektrolit yang mengandung ion positif seimbang dengan elektrolit yang me-
ngandung ion negatif.

Pemasukan dan pengeluaran :

Sebagaimana telah diketahui bahwa pemasukan air ke dalam tubuh adalah me-
lalui saluran pencernaan makanan; yaitu dalam bentuk cairan yangkita minum dan
makanan yang kita makan. Tetapi, tanpa kita ketahui ada pula sejumlah air yang
masuk ke dalam tubuh yang berasal dari hasil katabolisme makanan di dalam sel-
sel tubuh dan langsung masuk ke dalam sistim peredaran darah.

Sebaliknya pengeluaran air dari dalam tubuh terjadi dengan jalan :
melalui ginjal dalam bentuk urine, melalui paru-paru dalam bentuk penguapan air
pernafasan, melalui kulit dalam bentuk keringat dan melalui usus besar dan pelepas-
an dalam bentuk tinja.
Secara fisiologis, cairan yang masuk akan seimbang, dengan cairan yang keluar se-
perti perincian berikut;

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN AIR

SECARA FISIOLOGIS DALAM SEHARI

Pemasukan . Pengeluaran:

1. Cairan yang diminum 1300 cc - Urine 1500 cc
2. Air yang terkandung - Air pernafasan 300 cc

dalam makanan 1000 cc — Keringat 600 cc
3. Air hasil ctabolisme 3O0 cc - Tinja 200 cc

2600 cc 2600 cc

Mekanisme-mekanisme yang mempertahankan keseimbangan (Homeostosis) volume
cairan tubuh.

Dalam keadaan normal keseimbangan (homeostosis volume cairan tubuh ditentukan
oleh organ-organ yang dapat mengatur pengeluaran dan pemasukan cairan, dan juga
oleh mekanisme yang mengatur proses pemasukan cairan. Organ yang terpenting
dalam proses ini adalah ginjal.

Mekanisme homeostatik cairan elektrolit dalam tubuh diatur oleh organ-organ:
1. Ginjal
2. Kelenjar anak ginjal (Supra Renal)
3. Kelenjar hipophise
4. Paru-paru.

Mekanisme ke^a ginjal.

Ginjal mempunyai peranan penting dalam mekanisme homeostosis cairan
elektrolit.
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Fungsi ̂ jal normal:
1) mengeluarkan sisa pembakaran (waste product) khususnya hasiJ metaboUisme

protein.
2) mengeluarkan zat-zat lain yang tidak diperlukan oleh tubuh (obat, zat warna

dan racun).
3) mengatur volume cairan terutama teijadi di Tubulus ginjal dengan cara re-

absorbsi. Cairan hasil filtrasi glomerulus sejumlah 180 liter setelah sampai di
tubuli ginjal 90% dari jumlah ini akan diabsorbsi kembali dan masuk ke dalam
peredaran darah, hanya sejumlah kecil yang dikeluarkan dalam bentuk urine.
Apabila proses reabsorbsi air di tubuli tidak beijalan dengan baik maka akan
mengakibatkan teijadinya gangguan sirkulasi cairan (darah). Jumlah air yang di
absorbsi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh akan cairan. Apabila pemasuk-
an cairan berkurang atau pengeluaran cairan bertambah atau berlebihan, ginjal
akan mereabsorbsi hasil filtrasi glomerulus lebih banyak lagi dalam usaha untuk
mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Urine yang dihasilkan pun ke-
mudian akan teijadi lebih pekat (tinggi konsentrasinya) dan jumlahnya menjadi
lebih sedikit (kurang). Sekalipun pengeluaran cairan melalui ginjal dibatasi da
lam keadaan pemasukan yang kurang, ada sejumlah air yang selalu keluar tanpa
mengindahkan adanya keadaan kekurangan cairan tersebut. Pengeluaran
cairan yang dimaksud adalah pengeluaran air yang melalui pernafasan (expirasi)
karena pernafasan akan terus selalu berlangsung dan juga pengeluaran air me
lalui kulit yang terus berlangsung selama kehidupan.

Mekanisme honhon :

Apabila pemasukan cairan tubuh berkelebihan, ginjal akan ihereabsorbsi hasil
filtrasi glomerulus dalam junilah yang kecil dan dengan demikian urine akan men
jadi lebih encer dan banyak. Perubahan-perubahan ini teijadi dalam usaha tubuh
untuk mempertahankan keseimbangan volume dan komposisi cairan tubuh. Mekanis
me tersebut terjadi sebagai berikut:

Apabila cairan tubuh berkurang akan mengakibatkan semua sel-sel tubuh meng-
kerut termasuk sel-sel hipothalamus yang sensitivitasnya cukup tinggi, apabila sel-
sel hipothalamus mengkerut, mereka akan mengirimkan rangsangan-rangsangan ke
glandula pituitri posterior yang akan memberi respon dengan mengeluarkan anti
diuretik hormon (ADH). ADH akan menuju ginjal dan merangsang tubuli ginjal
untuk meningkatkan absorbs! air, dalam usaha tubuh untuk mengatasi kekurangan
cairan.

Mekanisme horjnon yang lain dalam usaha untuk mempertahankan volume
cairan tubuh adalah keija hormon aldosteron yang berasal dari cortex adrenal. Hor
mon ini disekresikan dalam darah atau apabila kadar Natrium darah dan
volume darah berkurang. Aldosteron merangsang tubuli ginjal untuk mengabsorbsi
Natrium dan air. Dengan demikian ia mempertahankan kadar Na dan volume darah.

ADH efektip dalam situasi dimana volume cairan tubuh rendah dan konsentrasi
cairan di atas normal. Aldosteron efektip bila cairan tubuh maupun elektrolit da
lam keadaan kurang (defisiensi). Kedua hormon itu (Aldosteron dan ADH) berfungi
untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh.
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Mekanisme haus.

Haus adalah suatu proses yang juga mengusahakan mempertahankan keseim-
bangan volume cairan tubuh. Suatu keinginan yang disadari untuk mendapatkan air
teijadi apabila volume cairan extra seluler maupun intra seluler menurun atau bila
mulut dalam keadaan kering oleh karena suatu sebab tertentu. Suatu daerah di hi-
pothalamus yang menjadi "pusat haus" adalah pengontrol teijadinya rasa haus. Sel-
sel pusat haus akan terangsang untuk timbulnya rasa haus. Apabila sel-sel tersebut
mengkerut. Penambahan cairan selanjutnya akan menghambat proses tersebut dan
dengan demikian rasa haus tidak teijadi atau hilang.

Mulut kering teijadi bila volume air yang berstrkulasi berkurang dan kemudian
akan menimbulkan rangsangan timbulnya rasa haus. Sekalipun demikian kekeringan
di mulut dapat teijadi oleh karena perubahan-perubahan lain seperti memakan
makaiian yang asin atau manis, bemafas melalui mulut, pemberian atropin yang
menghambat sekresi saluran pencernaan termasuk sekresi air liur (saliva). Dalam ke
adaan ini seseorang akan merasakan haus sekalipun volume cairan, tubuhnya se-
benamya dalam keadaan normal.

Rasa haus akan menghilang segera setelah air membasahi mulut atau setelah
minum, sekalipun sebenamya air tersebut akan diabsorbsi dan memasuki sistem
tubuh setelah Id - 1 jam setelah minum.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan dan Penyebab Penyakit.

5.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan.
Pengertian ;
Yang dimaksud dengan faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehat^ ada
lah faktor-faktor yang berpengaruh baik yang bersifat menunjang ataupun yang
bersifat menghambat terhadap keadaan sehat-sakit.
Ada'beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan individu yaitu :

5.1.1. Faktor Ungkungan.
Pengaruh Ungkungan terhadap kesehatan besar sekaU. Hal ini disebab-
kan karena faktor-faktor penyebab penyakit dipengaruhi oleh Ungkung
an. Demikian penting dan besarnya pengaruh Ungkungan terhadap ke
sehatan, sehingga sering sebab sesuatu penyakit harus dicari di luar tu
buh dalam arti bahwa Ungkunganlah yang seharusnya perlu diselidiki.

Arti Lin^ungan :
Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempunyai hubungan langsung
dengan hidup organisasi atau manusia.
Atau dengan kata lain adalah dunia dengan segala aspeknya yang selalu
berhubungan dengan kita, misalnya keadaan tempat, ikUm, orang dsb.
Sebagai gambaran pada uraian berikut dapat diUhat skema faktor-fak
tor yang mempengaruhi kesehatan :
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♦ Usaha informasi dan raotivasi.
•  Program; apakah meliputi semua fcebutuhan kesehatan masya-

rakat atau tidak.

•  Tenaga yang meiaksanakan pelayanan apakah mencukupi
baik kualitas maupun kuantitas.

5.1.4. Keturunan.
Yang termasuk ke dalam faktor ini adaiah :

♦  Genetik.
*  Struktur tubuh.

Keempat faktor di alas dapat menunjang ataupun menghambat kese
hatan, sehingga dapat memudahkan atau menyuUtkan timbulnya sehat-
sakit. Dan juga faktor-faktor tersebut saiing mempenganihi.
Untuk jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut

keturunan

FASILITAS

KESEHATAN
STATUS KESEHATAN

INGKUNGAN

t
SOSIAL BUDAYA

Dari keempat faktor di atas yang paling besar pengaruhnya terhadap
status kesehatan adaiah faktor iingkungan dan sosial budaya, jika diban-
dingkan dengan faktor "keturunan" dan "fasilitas kesehatan .
Oleh karena itu pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan Perawatan
harus berorientasi kepada masyarakat secara menyeluruh (Community
oriented).

5.2. Faktor-faktor penyebab penyakit:
Penyakit bisa timbul karena teijadi ketidak-seimbangan antaia :
5.2.1. Penyebab penyakit (Agent)
5.2.2. Lingkungan hidup (Environment)
5.2.3. Penjamu/Manusia (Host)

Acent

Adaiah penyebab utama penyakit (causaprimer), dtoiana tanpa kehadiraimya
penyakit yang spesilic tidak akan timbul.
Kelompok Agent bisa berupa :
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1. Elemen ^zi:

1. Jodium; kekurangan jodium menyebabkan penyakit gondok endemik.
2. Kekurangan/kelebihan vitamin-vitamin/mineraJ.

2. Kimia eksogen ;

Zat kimia yang berasal dari luar tubuh, misal :
*  Obat-obat insektisida

*  CO fCarbon monoksida)
*  dan Iain-lain.

3. Kimia endogen :
Zat-zat kimia yang berasal dari tubuh manusia, misalnya hasil metabolisma;-urium;
bUliribin: hormon thyroxin berlebihan penyakit
tirotoxicosis kekurangan penyakit
critinism.

4. Agent ̂siologis: ;
4.1 Faktor kehamilan seperti : tdxaemia gravidarum dan aclampsi
4.2 faktor ketuaan i

4.3 Faktor genetik

— allopesia
— haemofilia //

— dibetus milleius.

4.4 Faktor psikis seperti muaJ, muntah, maag, exeem
4.5 Faktor fisik seperti panas, dingin dan ruda paksa
4.6 Faktor biologis seperti bakteri, virus dan parasit.

Lingkungan:

Yang termasuk kedalam faktor lingkungan dapat dibedakan atas faktor fisik,
biologis dan sosial ekonomi.
1. Faktor fisik misalnya geografi, dataran tinggi, daerah rawan dan musim
2. Faktor biologis misalnya tumbuh-tumbuhan, faktor perantara (seperti lalat,

nyamuk, kecoa) dan binatang berbisa.
3. Sosial ekonomi meliputi perkembangan ekonomi, struktur sosial, politik dan

kepadatan penduduk.

Faktor Host (manusia/penjamu) meliputi:

1. Daya tahan host; hal ini erat hubungannya dengan kesempumaan struktur
dan fungsi tubuh.

2. Umur/Sex;

Bayi, anak, dewasa, laki-Iaki ataupun wanita.
3. Ras(ethnic) ; kulit putih, kulit berwama mempunyai daya tahan terhadap

jenis penyakit tertentu.
4. Keluaiga; meliputi kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga.

6. Pencegahan Penyakit.

Seperti sudah dijelaskan bahwa timbulnya gangguan kesehatan atau penyakit
disebabkan adanya ketidak seimbangan antara faktor lingkungan, tuan rumah dan
penyebab penyakit.
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Ketidak seimbangan bisa timbul karena :
1. Mengganasnya/meningkatnya penyebab penyakit.
2. Berkurangnya daya tahan penjamu (manusia).
3. Memburuknya keadaan lingkungan hidup.

Pada dasamya penyakit dapat dicegah atau diatasi sesuai dengan tingkatan sakit,
sebagaimana ditunjukkan pada gambar/skema berikut :

I

Penyakit

teijadi
karena

gangguan

keseimbang-

an antara : Pendidik-

an kese-

hatan.

1. Penjamu

2. Penyebab
penyakit

3. Lingkung

an hidup

5 TINGKATAN USAHA PREVENSI Penyakit

berakhir

n III IV V

Perlindung-
an khusus

Pemya-
taan pe

nyakit.
Pengo-
batan.

Pence-

gahan.

Pembatas-

an cacad.

Rehabi-

litasi.

1. Sembuh

2. Cacat.

3. Mati

PENYAKIT

Masa sehat Masa

muiai

sakit

Masa

sakit

Masa

pertum-

buhan. y

Dari eambaran di atas dapat dikemukakan bahwa tingkat usaha pencegahan penya
kit disesuaikan dengan tingkat sehat-sakit (health illness continum)
Usaha preventif atau pencegahan penyakit terdiri datas 5 tingkatan yaitu :

1. Health Promotioh (mempertinggi nilai kesehatan).
Usaha yang dapat dijalankan untuk mempertinggi nilai kesehatan antara lain:

1.1. Penyuluhan kesehatan
1.2. Meningkatkan kebersihan perorangan
1.3. Memperbaiki dan meningkatkan hygiene lingkungan.
Usaha-usaha tersebut lerutama ditujukan pada masa sehat.

2. Specipic Protection (perlindungan khusus).
Usaha-usaha perlindungan khusus dijalankan dengan jalan:

2.1. Pemberian immunisasi dan vaccinasi

2.2. Isolasi penderita dengan penyakit menular.
2.3. Pencegahan teijadinya kecelakaan di rumah.
Usaha pencegahan di atas juga ditujukan/dilaksanakan dalam masa sehat.

3. Early Diagnosis and Prompt Preventive Treatment.
Yang dimaksud dengan usaha ini adalah mendiagnosa penyakit pada tingkat

permulaan dan memberikan pertolongan pengobatan pencegahan dengan tepat.
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Usaha ini dapat dijalankan antara lain dengan :
3.1. Mengumpulkan data/masalah
3.2. Penyelenggaraan/pemeriksaan laboratoxium
3.3. Menemukan orang sakit dengan seksama ((intensive case finding).
3.4. Pengawasan penyakit (foUow-up care).
3.5. Perawatan keiuarga (home Nursing).
Usaha pencegahan diatas dijalankan pada masa mulai sakit (early stage on desease)

4. Disability limitation.
Yang dimaksud dengan disability limitation adalah usaha pembatasan kecacad

an mendalam yang diakibatkan gangguan sesuatu penyakit, gangguan kemampuaii
bekeija. Usaha tersebut dijalankan melalui :
4.1. Perawatan yang diteliti di Rumah Sakit.
4.2. Kunjungan rumah pada penderita dengan penyakit menahun, dan penderit^

dengan penyakit jantung/arthretis.
Usaha ini dijalankan pada masa sakit.

5. Rehabilitation (Pemulihan).
Rehabilitasi adalah usaha mengembalikan keadaan kesehatan seseorang yank

telah menderita sakit kepada keadaan semula, agar mereka dengan kemampuaii
yang optimal dapat menyesuaikan hidup di tengah masyarakat. Usaha ini dapat d
tempuh dengan jalan :
5.1 fisiotherapi
5.2 massase

5.3 usaha-usaha yang dijalankan Y.P.A.C.
5.4 Usaha rehabilitasi sosial dan mental.

Usaha ini dijalankan dalam masa penyembuhan (reconvalescense)
Tingkat 1 dan 2 disebut primary prevention.
Tingkat 3 dan 4 disebut secondary prevention.
Tingkat 5 disebut tertiary prevention.
Beberapa aspek lain dari penyakit :
1. Penyakit bisa timbul secara akut ataupun khronis.
2. Setiap penyakit dapat berakhir dengan :

2.1. Sembuh

2.2. Kecacadan

2.3. Meninggal dunia.
3. Penyakit bisa berakibat luas ataupun hanya sebagian, bisa menurunkan daya ta

han perorangan, keiuarga maupun masyarakat.
4. Penyakit dapat menyerang setiap individu apakah individu, bayi, anak, orani;

dewasa maupun orangtua.
5. Penyakit dapat mengganggu/merubah keseimbangan :

5.1. Cairan dan elektrolit

5.2. Syaraf dan kontrcl
5;3. Kelenjar buntu
5.4. Jantung - pani-paru, siStem pemafasan, peredaran darah dan pencemaan
5.5. Mobilisasi

5.6. Psiko sosial.
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6. Perasaan sakit pada setiap individu tidak sama. Hal ini sangat dipengaiuhi oleh
kultur, sistini nilai, motivasi seseorang dan sebagainya.

7. Stres dan Adaptasi.

7.1. Beberapa pengertian umum.
7.1.1. Stress:

Suatu Respons tubuh yang sifatnya non spesifik terhadap setiap tuntut-
an atasnya.

7.1.2. Stressor:

Faktor atau "agent" yang menyebabkan stress (sumber stress).
7.1.3. Adaptasi :

Penyesuaian kepada situasi lingkungan dan kondisi baru yang berlainan,
yang hasil akhirnya merupakan perilaku yang konstmktif bagi integritas
manusia.

7.1.4. General Adaptation Syndrom (G.A.S):
Merupakan manifestasi stress yang meliputi area lokal dan berlangsung
dalam tiga tahap seperti diatas.

7.2. Beberapa Teori yang ada hubungannya dengan Stress
7.2.1. Sterss :

Tubuh manusia secara terus menerus berusaha menyesuaikan diri untuk
meningkatkan dan mempertahankan keseimbangan fungsi-fungsi fisik,
psilcis, sosial dan spiritual, sehingga ia berperilaku sebagai manusia
sehat.

Menunit Hans Selye batasan stress adalah suatu respon manusia yang
sifatnya non spesifik terhadap setiap tuntutan kebutuhan yang ada da
lam dirinya.

Faktor penyebab stres disebut stresor.
Hans Selye menekankan respons non spesifik; meskipun ada respons
spesifik pada pribadi tertentu, tetapi pada hakekatnya terlihat kesama-
an respons yang sifatnya umum terhadap pemenuhan tuntutan kebu
tuhan yang sama, misalnya:
1. Bila tubuh kekurangan cairan, timbul tuntutan yangmembuat pera

saan haus. Rasa haus inilah "Non Spesific Respons"
2. Bila tubuh mendapat obat diuretika maka akan timbul peningkatan

produksi urine dan sebagainya.
Menurut Selye, stres adalah keadaan yang dimanifestasikan oleh suatu
sindrom spesifik yang terdiri dari semua perubahan yang ditimbulkan
secara non spesifik dalam suatu sistem biologis.
Selanjutnya Selye menyatakan stres tidak selalu bersifat tidak menye-
nangkan, tetapi juga bersifat menyenangkan. Contohnya stres manusia
dalam perkawinan berbeda dengan stres manusia yang menghadapi ke-
matian.

Stres sendiri sulit untuk diukur karena akari tergantung kepada jenis
stresor dan faktor-faktor yang mempengaruhi individu yang mengalami
stres.

Stres yang mengakibatkan perasaan tidak senang atau membahayakan
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disebut "Disstres".

Biasanya Disstres disertai perasaan cemas, takut, marah, sedih, tid^
mampu bemafas dan sebagainya.

7.2.2. Adaptasi :
Kesanggupan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya,
tempat dan kondisi yang berbeda.
Menurut Myra Leviur batasan adaptasi adalah proses perubahan yajig
menyebabkan individu integritasnya dapat dipertahankan dari penga-
ruh lingkungan.

Tingkah laku adaptasi cenderung membawa penyesuaian penganiabtn
atas kenyataan, kesadaran lerhadap motif dan perasaannya dapat me-
ngontrol tingkah lakunya, menurut Selye yang mempertimbangkiin
konsep stress, mengemukakan "General adaptation syndrome" yaig
disingkat G.A.S. merupakan urutan tingkah laku yang melipuli keje-
luruhan dari tubuh mempunyai tiga tahap. seperti kita lihat pa
gambar di bawah ini :

3.S.I:.

1. Dalam tahap AR = Alarm Reaction adalah reaksi kegelisahan. Da-
lam tahap ini tubuh sadar akan stressor secara sadar atau tidak meng-
gerakkan reaksi.

2. Stress of resistance (SR), artinya keadaan resistensi ditandai dengsin
adaptasi terhadap stressor.
Tubuh m^erangi reaksi kegelisahan karena tidak ada yang taluin
dengan tahap tersebut. Tingkatan resistensi yang normal dari tubiih
meningkat di atas normal untuk menahan stressor dengan tujuan dja-
pat menyesuaikan diri. I
Bila ada stressor segera timbul reaksi kegelisahan, bila stressomya

besar sekali akan tidak tertahan dan menyebabkan kematian, bila
tidak begitu besar menimbulkan tahap dua ialah tahap pertahanjm
yang diikuti dengan adaptasi. '

3. Stage of exhaustion (SE) atau tahap kepayahan, bila tubuh terus rne-
nerima stressor. Gejala reaksi kegelisahan tampak lagi bila stressor
tidak hilang dan bila berlanjut akan menimbulkan kematian, kecu^li
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apabila tubuh mampu meningkatkan cara adaptasi atau menemukan
jalan bam untuk menanggulanginya.
Keadaan ini sebagai syndrome karena keadaan itu disebabkan oleh
situasi yang mempengaruhi banyak kegiatan tubuh.
Diketahui bahwa adaptasi itu terbatas tubuh memiliki daya adaptasi
yang besarnya dipengamhi oleh faktor genetic dari tubuh. Demikian
pula halnya bahwa stres yang timbul pun mempunyai nilai yang ti-
dak sama ada yang besar dan ada pula yang kecil nilainya.
Jadi hubungan antara stres dan adaptasi tersebut mengarah kep^da
"keadaan seimbang" dan keadaan "ketidak seimbangan". '

seimbang dicapai apabila manusia mampu mengatasi ketegangan dan
tekanan yang ada dalam dirinya. Sedangkan "keadaan ketidak seim-
bangan" teijadi apabila :

1. Kebutuhan dasarnya tak terpenuhi.
2. Kegagaian dalam mekanisme mempertahankan/penyesuaian, se-

hingga mengakibatkan keadaan sakit.
3. Keadaan sakit .menggoncangkan keamanan untuk kebahagiaan

yang juga dalam keadaan ketidak seimbangan.

8. Faktor-faktor penyebab strei.

8.1. Faktor yang datang dari dalam diri (instrinsik) baik yang sifatnya fisiologik
ataupun psikolo^.

8.2. Faktor yang datang dari luar (ekstrinsik).
-* Manusia Iain

*  Kultur dan masyarakat sekitarnya dimana individu hidup dan interaksi.
*  Fasal hidup atau mati yang bempa bibit penyakit, bahan makanan dan

bahan kimia.

*  Keadaan alam seperti iklim dan suhu.
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BAB V

KOMUNIKASI DAN PENDIDIKAN DALAM PERAWATAN

1. Komunikasi Dalam Perawatan

1.1 Pendahuluan

Komunikasi merupakan suatu dasar dan kunci seorang perawat dalam
menjalankan tugas-tugasnya. Komunikasi merupakan suatu proses dalam pera
watan untuk menciptakan hubungan antara perawat dengan klien.
Komunikasi tampaknya sederhana, tetapi untuk dapat menjadikan suatu komu
nikasi berguna dan efektif membutuhkan usaha dan keterampilan serta kemam-
puan dalam bidang itu.
Komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk mengadakan perobahan sehing
ga dapat dipakai untuk mengadakan perobahan-perobahan pada klien keluarga
dan masyarakat.

Tanpa komunikasi seseorang akan terasing dan tanpa komunikasi tindak-
an perawatan untuk memenuhi kebutuhan klien/pasien tidak ada artinya.
Komunikasi dalam perawatan tidak hanya meliputi hubungan klien dengan pe
rawat, akan tetapi juga meliputi hubungan antar perawat, dan perawat dengan
tenaga kesehatan lainnya.
Keberhasilan pelaksanaan perawatan sangat dipengaruhi oleh proses komuni
kasi dalam perawatan.

1.2 Pengertian Komunikasi
Komunikasi adalah suatu interaksi dan transaksi yang digunakan manu-

sia dalam menerima dan memberikan pesan.
Adapun komunikasi itu dapat berbentuk verbal dan non verbal.

Komunikasi verbal mencakup pesan yang diberikan dan diterima dengan kata-
kata baik yang diucapkan ataupun yang ditulis.
Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang tidak diucapkan ataupun ter-

tulis.

Tetapi komunikasi itu berlangsung melalui, ekspresi muka, gerakan-gerakan
tubuh, langkah berjalan, nada suara dan Iain-lain. Dalam perawatan komunikasi
non verbal sangat memegang peranan penting, sebab melalui komunikasi non
verbal ini perawat akan dapat mengerti dan memahami perasaan dan reaksi-
reaksi pasien/klien.
Banyak simbol, lambang, tanda yang dipergunakan dalam komunikasi dalam
perawatan.

Lambang ataupun tanda tersebut ada yang bersifat umum yang dapat dime-
ngerti oleh masyarakat umum tapi ada pula yang hanya dapat dimengerti atau
mempunyai arti yang khusus bagi perawat.
Tidak selamanya apa yang diucapkan atau diekspresikan oleh seseorang atau
pun klien mempunyai arti seperti yang diucapkan atau diekspresikan itu.
Oleh karena itu perawat harus dapat mengkaji lebih jauh apa yang diucapkan
ataupun yang diekspresikan oleh pasien/klien, sehingga dapat mengartikannya
secara tepat dan mengambil tindakan perawatan yang sesuai karena perawat
dapat memenuhi apa yang menjadi harapan pasien/klien.
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Contoh :

Seorang anak yang mengatakan tidak mau makan tidak ada nafsu, me-
nolak makan dan sebagainya. Sebetulnya tidak seiamanya karena tidak
ada nafsu makan, tetapi hanya semata-mata karena meminta perhatian
dari orang iain.

1.3 Proses Komunikasi

Dalam proses komunikasi terdapat 3 (tiga) unsur yaitu :
1. Adanya pesan yang harus disampaikan
2. Adanya pemberi pesan (komunikator)
3. Adanya penerima pesan.

Pesan
Pemberi Pesan

(Komunikator)

Penerima Pesan

(Komunikan)

Umpan balik

1.4 Faktor-faktor yang mempenganihi komunikasi

1.4.1 Pemberi Pesan (Komunikator) antara lain ;
- tergantung jelas tidaknya suara

- tergantung pada situasi yang memberi pesan
- tergantung dari kemampuan memberikan pesan a.l. penguasaan bahasa

1.4.2 Penerima pesan antara lain
- kelemahan/ketidak mampuan si penerima untuk mendengar
- kemampuan pengertian terhadap arti dari pesan (persepsi)
- tidak adanya perhatian terhadap si pemberi pesan (komunikator) atau

pun pesan itu sendiri.

Menurut TRAVELBEE ada tujuh faktor yang mempenganihi proses komuni
kasi yaitu:
1. Persepsi, perasaan, pikiran dari pemberi dan penerima pesan pada waktu

proses komunikasi berlangsung
2. Adanya hubungan antara pemberi dan penerima pesan
3. Isi dari pesan
4. Kesungguhan dari pemberi pesan dalam menyampaikan pesan
5. Situasi lingkungan dimana komunikasi itu teijadi
6. Cara-cara pesan itu disampaikan
7. Hasil pesan terhadap penerima pesan.
Komunikasi ini juga dipengaruhi oleh kultur. Peranan pemberi dan penerima
pesan kedudukannya serta harapan-harapan dan Iain-lain.

1.5 Komunikasi yang efektif
Ada 4 (empat) syarat supaya komunikasi dapat berhasil baik antara lain:
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1. Adanya hubungan timbal balik, ada respon dari penerima pesan
2. Ketepatan, yaitu jawaban dari penerima pesan dan cocok dengan pesan

yang diterima
3. Efisien berarti bahasa yang digunakan pemberi pesan dimengerti oleh

penerima pesan, diberikan waktu yang cukup untuk memahami dan me
nilai pesan itu

4. Adanya keluwesan dalam arti kata kedua belah pihak dapat dan menyar
takan apa saja yang diinginkan sehingga komunikasi tersebut benar-benai
jelas bagi pemberi dan penerima pesan.

Percakapan antara perawat dan pasien, tidaklah sama dengan percakapan pera
wat dengan teman sejawatnya.
Percakapan antara perawat dan pasien berguna bagi penyembuhan pasien di-
saraping juga sebagai percakapan sehari-hari.

1.6 Komun^asi non verbal

Sebagaimana dijelaskan bahwa ada dua beniuk komunikasi yaitu komu
nikasi verbal dan non verbal.

Bentuk komunikasi non verbal antara lain ekspresi muka, gerakan tubuh, cara
beijalan dan Iain-lain.

Sebagai perawat dalam mengamati pasien berbicara harus menunjukkan
perhatian yang penuh dan adanya keinginan untuk mengerti apa yang diucap-
kan pasien.

Perawat harus belajar untuk mendengarkan dan memperhatikan keluhan
pasien. Disamping iiu sekalipun dalam kesibukan seorang perawat hendaknya
mau menyediakan waktunya untuk mendengarkan dan memberikan respons
yang baik bila pasien/kJien mengemukakan pendapat ataupun keluhannya.

Sentuhan dan perabaan merupakan komunikasi non verbal yang berguna
bagi pasien, apakah perawat menaruh perhatian. kasar, acuh tak acuh dan lain
sebagainya. Sentuhan dan perabaan harus dilaksanakan dengan sangat berhati-
hati karena bila lidak dilaksanakan dengan tepat akan merugikan pasien/klien
dan perawat. Sebaiiknya sentuhan yang hangat dan dilaksanakan dengan baik
akan roemberikan efek yang sangat positif bagi kesembuhan dan perkembangan
selanjutnya. Pada kenyataannya sebagian besar tindakan perawatan mengguna-
kan sentuhan tangan.

Observasi terhadap pasien juga merupakan bagian panting dari komuni
kasi, merupakan proses yang aktif yaitu mengamati dan menginterpretasikan
dengan tepat keadaan pasiennya. Untuk kemudian dicatat dalam catatan pera
watan sehingga 'catatan tersebut akan berguna pula pada tindakan selanjutnya.
Untuk dapat memberikan tindakan perawatan yang tepat dan sesuai dengan ke-
butuhan pasien/klien, pengumpulan data adalah bagian pertama dan utama da
lam pelaksanaan perawatan dengan pendekatan proses. Dalam pelaksanaan
pengumpulan data keberhasilannya banyak tergantung pada proses komuni
kasi yang efektif baik dalam wawancara, pengamatan maupun penelaahan hasil
pemeriksaan.

1.7 Wawancara

Wawancara banyak digunakan dalam hubungan antara perawat dan pa
sien, ataupun dalam menjalankan tugas-tugas keperawatan perlu menggunakan
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prinsip prlnsip komuriikasi.
Seorang perawat yang akan mewawancara seseorang hams menentukan

terlebih dahulu tujuannya dan selanjutnya membuat pedoman wawancara.
Di dalam tugas-tugas perawatan, wawancara yang berhasil sering meng-

hasilkan informasi yang penting dan mutu perawatan yang tinggi. Oleh karena
itu periu diperhatikan prinsip-prinsip dibawah ini;
1. Pasien diberi inisiatif untuk menyatakan pendapatnya.
2. Pendekatan yang digunakan tidak langsung.

Dalam wawancara hendaknya tidak bertanya langsung pada pokok per-
soalan/obyeknya. Mungkin dapat dimulai dengan member! kesempatan
kepada yang diwawancara untuk tenang, sehingga dapat menghasilkan
wawancara yang optimal.

1.8 Simpati dan emphati

Untuk dapat melaksanakan komunikasi yang baik, seseorang hams memi-
liki rasa simpati dan emphati. Oleh karena itu seorang perawat hams memiliki
dan dapat menciptakan rasa simpati dan emphati dalam pelaksanaan tugas-
nya.

Simpati mempakan suatu 'tindakan perawatan yang diikuti dengan pera-
saan. Perawat menunjukkan simpati umpamanya dalam membantu untuk me-
ringankan apa yang dirasakan pasien, antara lain perasaan nyeri, penderitaan
mental dengan memberikan perhatian dan kasih sayang.

Kadang-kadang rasa simpati ini diikuti dengan rasa empati, dimana se
orang perawat mencoba untuk secara langsung merasakan gejolak perasaan
pasiennya. Rasa empati ini tidak dapat digunakan secara terns menems, karena
dapat berakibat kurang baik.

1.9 Penghargaan/Menghargai

Perawat dalam berkomunikasi dengan pasien hams dapat menerlma pa
sien sebagai manusia seuiuhnya dan perawat hams dapat menerima setiap orang
yang berbeda satu dengan yang lain.

1.10 Perasaan humor

Humor adalah penting dalam kesehatan mental. Dengan humor dapat
diciptakan hubungan antar manusia dengan lebih cepat dan hangat dan dengan
humor dapat menimbulkan komunikasi yang efektif.

2. Aspek belajar mengajar dalam Perawatan.

2.1 Belajar

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku, dari yang tidak dapat
berbuat.

Belajar akan lebih efektif bila ada motivasi.

2.2 Mengajar
Mengajar adalah mengarahkan seseorang untuk belajar. Mengajar dalam

hal ini memberikan pendidikan kesehatan tujuannya adalah membantu sese-
orang/keiompok untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dan kemu-
dian mampu memeliharanya.
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2.3 Kondisi yang dapat mendorong belajar

2.3.1 Adanya hubungan yang serasi antara perawat dan klien.
Misalnya sikap dari perawat yang akan mengajar lebih panting daH:pa4a
hal-hal yang lain, dimana perawat menunjukkan sikap mau membantu.

2.3.2 Situasi lingkungan yang nyaman.

2.3.3 Menggunakan bermacam-macam metoda membangkitkan mlnat (mem
tivasi) seseorang mau belajar. Dalam hal belajar dalam perawatan ini leb|h
banyak menggunakan cara yang noh formal.

Penggunaan bermacam-macam dan menggunakan alat alat bantu yarig
menarik dan cocok dengan kemampuan klien yang menerima pendidikjn
kesehatan tersebut, sebagai contoh dengan cara bermain, bermain pera i-
an, contoh contoh, gambar-gambar dan Iain-lain.

2.4 Evaluasi

Dalam proses belajar menggunakan cara yang sama dengan proses pe
rawatan.

Pelajaran itu harus dipersiapkan dan metode apa yang tepat digunakan dan kb
mudian dievaluasi. Dengan evaluasi kita melihat sampai sejauh mana haiil
mengajar yang diberikan pada Mien, misalnya:
I  Apakah pendekatan yang digunakan cocok.
^  Apakah bahasa yang digunakan jelas bagi pasien.
'  Apakah ada hubungan limbal balik dari klien terhadap pelajaran yang 4i-

berikan (adanya respon).

3  Perawat dalam team

L'paya meningkatkan derajat kesehatan seseorang, keluarga maupun masyai
kat tidak dapat dicapai hanya oleh perawat dengan bekeija sendiri, tetapi per
mengikut sertakan secara aktif orang lain.

3.1 Meningkatkan derajat kesehatan seseorang/individu, mengikut sertakan indi-
vidu itu sendiri dengan keluarganya kemudian anggota-anggota kesehatan lain
umpama: dokter, ahli gizi, Fisioterapis, Analis, ahli Radiologi dan Iain-lain.

3.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus melibatkan/mengikut serta
kan anggota masyarakat sendiri, tenaga kesehatan yang lain, maupun tenaj;a-

tenaga dari dinas lain, umpama: pertanian, petemakan, ataupun organisan-
organisasi masyarakat yang lain.

3.3 Kedudukan perawat dalam team
Hal ini yang dikenal dengan lintas program dan lintas sektoral.

Lintas Program

Suatu pekeijaan yang direncanakan dilaksanakan dan dinilai oleh belje-
rapa tenaga yang sama tetapi dari program-program lain.
Contoh

Seorang Perawat di Puskesmas bekeija bersama daJam team kesehattin
lain dari program yang berbeda seperti tenaga program, immunisas:
gizi, KIA/KB dan Iain-lain.
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Lintas Sektoral ,
Bila pekeijaan itu direncanakan dan dicapai dengan mehbatkan tenaga
tlari Departemen lain, umpama dengan tenaga dari Departemen Agama,
Pertanian, Sosial dan laindain.

Dalam situasi bekeija seperti di rumah sakit, atau di Puskesmas, maka seorang
Perawat dapat menjadi Ketua Team. Ataupun sebagai anggota team sehmgga
berfungsi sebagai koordinator. .

Dalam situasi bekerja yang lebih luas maka seorang Perawat akan menjadi ang
gota team.
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PERAWATAN PADA MASA MENDATANG

1. Pendahultian

Meningkatkan pembangunan yang mencakup segala aspek kehidupan masys
rakat Bangsa Indonesia menimbulkan beberapa perobahan.

Akibat perubahan ini dapat kearah yang positif tetapi dapat pula menjuri^
pada aspek penyimpangan norma sosial serta status kesehatan individu, keluargk
dan masyarakat.

Sistem Kesehatan Nasional telah menggariskan, bahwa tujuan pembangunah
kesehatan adalah agar setiap penduduk mampu mencapai derajat kesehatan yang
optimal sebagai bagian dari kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalan
pembukaan Undang-Undang Dasar 45.^^

Perawatan sebagai b^ian integral dari sistem kesehatan nasional mempuny^
peranan yang besar dalam mendorong serta menggerakkan potensi masyarakat agar
dapat meningkatkan serta memelihara kesehatannya secara mandiri.

Peranan tenaga perawatan berubah dan berkembang mengikuti perkembanga
teknologi dan ilmu-ilmu kedokteran (biomedical knowledge), pola penyakit sertja
sistem nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.^^

2. Latar Belakang

Perubahan-perubahan yang akan timbul serta sasaran keadaan masa mendatang
(dalam jangka panjang) telah dirumuskan dalam SKN sebagai berikut:

2.1 Jumlah penduduk Indonesia dalam tahun 2 (dua) ribuan diperkirakan akan
mencapai 210 juta. Umur harapan hidup dari rata-rata 50 tahun (1980) akan
menjadi rata-rata 60 tahun.
-  angka kematian bayi akan menurun dari 100/1000 — 50/1000.
-  angka kematian balita akan menurun dari 40/10CO — 15/1000.

- penyakit menular akan berkurang akan tetap bertambah berbagai penyakit
degeneratif aJ. Cardio Vasculer.

-  angka kematian dan cacat karena kecelakaan akan meningkat dan akajn
menggeser keatas (pada urutan atas).

2.2 Keadaan penyakit-penyakit gangguan jiwa secara proporsional akan tetap.
tapi karena jumlah penduduk yang meningkat maka jumlah yang menderitja
gangguan jiwa akan bertambah.
Tingkat pendidikan bangsa Indonesia khususnya kauin ibu akan meningkat dc*
mikian pula peranan kaum ibu dalam segala aspek kehidupan masyarakat akajn
meningkat. Penurunan angka buta huruf dari Mkitar 50% pada tahun 1977
menjadi sekitar 25% pada tahun 2000. Hal ini akan merubah kebutuhan sen
tuntutan kearah yang lebih banyak dan lebih baik.
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2.3 Cita-cita NKKBS (Nornia Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) akan merubah
peranan keluarga inti extended family.
Suami tidak lagi sebagai "self-fighter" dalam persoalan keluarga.

2.4 Pengaruh modemisa^, teknologi, unsur budaya dari luar serta persaingan £

,  dalam hidup akan meoyebabkan individu, keluarga, masyarakat mencari jalan
keluar" (mencari kepuasan) dengan jalan apapun yang daoat memenuhi tuntut-
an kebutuhan aJ. obat bius,.penodongan, perampokan.

3. Pericembangan Perawatan serta Gambaran dimasa yang akan datang

Pelayanan Perawatan pada masa mendatang akan mengalami.perobahan mengi-
kuti pola perubahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

Perawatan harus mampu berkembang menghadapi tantangan-tantangan dengan
sasaran seperti yang tercantum dalam SKN.

Perawatan dituntut agar mampu memenuhi tuntutan baik pemenuhan pelayan
an seperti yang telah digariskan dalam SKN maupun tuntutan profesional. Untuk
hal inl diperlukan pengembangan serta peningkatan bukan saja aspek kuantitative
tetapi juga aspek kualitative.

Untuk dapat mencapai tujuan "memandirikan individu, keluarga, masyarakat"
maka kepada tenaga perawatan dituntut harus dapat berperan sebagai 1) manusia
model" dalam hal kesehaiari 2) sumber perubahan tingkah laku individu,'masya
rakat, keluarga yang bertentangan dengan norma atau kebiasaan sehat 3) memberi-
kan ketrampilan untuk sedini mungkin menyiapkan masyarakat agar dapat berperan
serta dan bertanggungjawab atas persoalan kesehatan 4) sebagai hasU positive dalam
kemajuan teknologi dan perbaikan serta peningkatan pelayanan kesehatan juralah
orang jompo akan bertambah dan ini akan mengakibatkan bertambah pula anggota
masyarakat yang memerlukan pelayanan perawatan di rumah karena fungsi tubuh
dan mental yang menurun.

Kemajuan prasarana komunikasi, transportasi, koran masuk desa akan menyen-
tuh serta membentur 1) tata nilai, 2) pola berfikir, 3) sikap sosial, 4) meningkatnya
kebutuhan 5) masyarakat akan lebih tanggap dan lebih kritis terhadap sesuatu yang
terjadi di sekitarnya.

Dengan bertitik tolak pada problematik seperti yang tersebut di atas serta ke
butuhan yang meningkat, sistem nilai yang berubah dari masyarakat maka pendi-
dikan perawat hendaklah membekali serta mempersiapkan siswanya dengan; 1)
Dmu Profesional Perawatan 2) Ilmu Perilaku (Behavioral Sciences), 3) Dmu lain
yang berhubungan dengan kultur bangsa Indonesia, Sqarah Peijuangan Bangsa In
donesia, Biographi para pejuang Bangsa, 4) Research (Penelitian).

Perawat pada masa mendatang adalah tenaga profesional yang tidak saja me-
nguasai profesi koperawatan (Technical Know How) tetapi juga tenaga yang mem-
punyai Cakrawala pandang yang luas yang dapat mengemban tugas-tugas serta fung
si profesional.
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4. Jenis ketenagaan Perawatan

Secara proporsional tenaga perawatan masa mendatang akan berubah baik jenis
ketenagaan, jumlah maupun kualitas mengikuti kemajuan teknologi serta perubahan
sistem nilai masyarakat.

Proyeksi tenaga keperawatan pada masa mendatang meng^mbarkan kebutuh
an tenaga perawat profesional, non profesional, pendidik dan pengelola, serta pe
neliti.

Dalam menentukan proyeksi kebutnhan tenaga keperawatan terdapat beberap
faktor yang saling berpengaruh yaitu ;
— perubahan sikap serta perilaku masyarakat terhadap kesehatan;
—  rencana dan sasaran program upaya kesehatan,
— produktivitas tenaga kesehatan khususnya perawatan.

Peningkatan pencakupan dan peningkatan mutu pelayanan perawatan tidak
hanya akan meningkatkan jumlah kebutuhan tenaga, tetapi akan mengalihkan ke
butuhan jenis tenaga yang kurang trampil kepada jenis tenaga yang lebih trampil.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesional pada masa mendatang perlu
diflklrkan hal berikut :

4.1. Katagorl ketenagaan perawatan
4.2 Orientasi pendidikan ketenagaan perawatan
43 Pendidikan berkelanjutan (Continuing education)
4.4 Mutu keperawatan
4.5 Ratio antara Perawat der^an penderita antara guru dengan murid.

4.1. Ketenagaan Perawatan.
Pada masa mendatang yang dapat mengemban tugas-tugas profesional serta
tuntutankebutuhan masyarakat adalah sebagai berikut:
4.1.1 Tenaga perawatan yang memberikan Pelayanan Perawatan Langsung:

4.1.1.1 Perawat Profesional

4.1.1.2Pekerja Perawatan adalah tenaga perawatan yang diserahi tugas
tugas rutin.

4.12 Tenaga Pengelola.
4.1.2.1 Pengelola Perawatan Kesehatan Masyarakat tingkat Kecamatan

Kabupaten maupun Propinsi.
4.1.2.2 Pengelola Perawatan Rumah Sakit baik berdasarkan klasifikas:

RS maupun berdasarkan unit fungsional seperti Kepala ruangan]
Pengawas dan Kepala perawatan.

4.1.23 Pengelola Pendidikan baik untuk tingkat Sekolah, Akademi mau
pun tin^at Perguruan tinggi.

4.13 Tenaga Pendidik baik untuk tingkat pelaksana perawatan maupun pe
ngelola peneliti.

4.1.4 Tenaga Peneliti.

Tenaga peneliti adalah tenaga yang dapat memadu sumber-sumber daya
dan dana yang tersedia, sehin^a pelayanan perawatan dapat mencapai
tujuannya dan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.
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Skema jenis keten^aan Keperawatan masa* mendatang.

Pelayanan Perawatan
Langsung

—Pengelola

Ketenagaan

Perawatan

Pendidik

Peneliti

I— Perawat Profesional

'— Pekeija Perawatan

Pengelola Perawatan
Kesehatan Masyarakat
• Kecamatan

• Kabupaten
• Propinsi.
Pengelola Perawatan

Rumah Sakit

• Klasifikasi Rumah Sakit

• Unit fungsional

Pengelola Pendidikan :
• Sekolah

• Akademi

• Perguruan Tinggi.

Tingkat Pelaksana
Perawatan

— Tingkat Pengelola

r— Asisten Peneliti

Peneliti
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4.2 Orientasi pendidikan (Pendidikan Perawatan) akan ditentukan serta dipenga-
ruhi oleh faktor:

4.2.1 Tujuan anak didik yang dipengaruhi oleh motivasi awal dalam mem
institusi kependidikan.

4.2.2 Kebutuhan dan harapan masyarakat yang akan menyerap ten^ga lulusan.
4.2.3 Tujuan lembaga (institusi) penyelenggara.
4.2.4 Tujuan profesi.
Dengan demikian semua fihak dapat memetik manfaatnya.

4.3 Pendidikan berkelanjutan (Continuing Education) merupakan upaya untuk te-
tap menjaga mutu tenaga keperawatan. Agai upaya ini dapat berhasil dengjn
baik, maka perlu ditunjang dengan beberapa kebijakan :
43.1 Setiap lembaga (institusi) hams mempunyai program pendidikan berkje-

lanjutan bagi stafnya.
4.3.2 Hams ditunjang dengan kebijakan daii atas.
4.3.3 Perlu dimmuskan sistem imbalan bagi staf yang mengikuti program kebi-

jaksanaan.
4.2.4 Perlu ditunjang oleh organisasi keperawatan bahkan perlu diprakarsai

oleh organisasi Profesi.

4.4 Pada masa mendatang pelayanan perawatan hams dapat memberi rasa puas
baik bagi pemakai (penerima pelayanan) maupun pemberi pelayanan.
Mutu perawatan ditentukan oleh persepsi serta latar belakang individu, keluar-
ga, masyarakat, baik pemberi maupun penerima pelayanan perawatan.
Untuk efisiensi dan hasil guna yang sebesar-besamya serta untuk menjaga eksts-
tensi profesional perawatan perlu: (1) disusun suatu standart minimal (2)
untuk mengendalikannya perlu akreditasi (3) Registxasi dan (4) kewenangan
dalam mengaplikasikan ilmu serta keterampilan perawatan (5) hams ada (hartis
dicari) keserasian antara kebutuhan dengan penyediaan (6) keserasian persepsi
mum perawatan antara pemberi dengan penerima pelayanan perawatan (7)
Segi-segi manusia hams terpadu di dalamnya, teknologi serta alat yang digur.a-
kan hendaklah memanusiakan manusia. Jangan sampai alat; kemajuan tekro-
logi menyebabkan "dehumanisasi" (8) pengawasan dan bimbingan yang teiVs
menems perlu digalakkan dan direalisir.

43 Ratio antara tenaga keperawatan dengan penderita serta beban mgas pada :e-
naga keperawatan sangat mempengamhi mutu perawatan, serta hasil yang di-
capai.

Perlu ada penelitian mengenai hal ini sehlngga masa mendatang terdapat kelte-
patan, hasil guna serta daya guna dari pelayanan perawatan.

5. Pendidikan dan Latihan tena^

Dalam SKN dinyatakan bahwa pada masa mendatang peranan masyaral|:at
dalam pendidikan dan latihan tenaga keperawatan akan lebih besar.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan berperan dalam menentukan
kebgaksanaan, pembinaan serta koordinasi sehingga program pendidikan dapat le
bih terarah sebagaimana mestinya.
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Pendidikan hanislah dikemban^can secara menyelumh dan terkait dan hal ini
menyangkut:
5.1 Pendidikan dasar anak didik dimasa mendatang, minimal SLTA.

5.2 Pendidik akan dikembangkan sehingga memiliki pengetahuan serta keterampU-
an dalam bidang kesehatan dan kemampuan dalam menggunakan teknologi
pendidikan.

5.3 Institusi pendidikan kela^c bxikan hanya merupakan sumber penyediaan tenaga
perawatan/Kesehatan, tapi juga menjadi sumber pengembangan teknologi kese
hatan.

5.4 Pengembangan karier tenaga kesehatan merupakan salah satu sasaran diklat
Departemen Kesehatan dalam rangka proses memanusiakan manusia.

5..5 Perangkat lunak dan keras, hams dikembangkan secara bersamaan,karename-
mpakan unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan.^^
Pada masa mendatang diperlukan pengalihan peranan sebagian tenaga profesio-

nal keperawatan dari tugas-tugas upaya perawatan langsung menjadi pembimbing
dan pelatih bagi kader pembangunan desa bidang kesehatan.

Di dalam sistem pengembangan tenaga perawatan, peranan pendidikan dan
latihan tenaga perawatan harus serasi dengan perencanaan dan pengelolaan tenaga
kesehatan secara keseluruhan.

Untuk menghasilkan tenaga perawatan ditempuh melalui 3 (tiga) Jahir yaitu:

1. Tenaga Pelaksana Perawatan langsung "non Profesional". Mana yang diusulkan:
Pekeija Perawatan ditempuh melaliii pendidikan program Diploma I (Dl).

2. Pelaksana Perawatan langsung Profesional, Tenaga Pengelota, Pendidikan dan
Peneliti ditempuh melalui jahir pendidikan Program Perguruan linggi (Uni*
versitas).

3. Pelaksana Perawatan Lan^ng Profesional - Tingkat menengah ditempuh
melalui program Diploma-2 dan Diploma-3 (D2 D^).
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