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Keperawatan merupakan suatu bentuk
pelayanan professional yang merupakan
bagian integral dari pelayanan kesehatan.
didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan
yang ditujukan kepada individu, keluarga
kelompok, dan masyarakat baik sehat atau
sakit mencakup kehidupan manusia .



Perawat sebagai professional yang
islami

Direfleksikan melalui:
• Penampilan fisik

• Sikap yang agamis

• Psikomotor

• Pengetahuan

• Kemampuan berkomunikasi

• Pengambilan keputusan

• Kesejawatan yang saling dapat
bekerjasama dengan harmonis



Prinsip-Prinsip
Pelayanan/Perawatan dalam Islam

Melayani itu Ibadah

Memberi dahulu dan kita akan
menerima ROSE (Return on
Service Exellent)

Mengerti orang lain terlebih
dahulu

Membahagiakan orang lain
terlebih dahulu



Makukanlah empati yang sangat
mendalam dan menumbuhkan sinergi

Membiasakan dengan ucapan :
Salam, Basmalah, Hamdalah, dan Doa

Merawat orang lain diasumsikan
sebagai ladang pahala sehingga harus
dilakukan dengan keikhlasan untuk
mencari ridha Allah.

Menghargai orang lain sebagaimana
kita juga ingin dihargai



SOP OPERAN JAGASOP OPERAN JAGA



LANDASAN NORMATIF

Budaya kerja Islam adalah proses untuk
menjadi (becoming) dan mendorong
kreativitas di atas nilai-nilai kebenaran hakiki
sebagaimana firman Allah :



 ““BukanlahBukanlah menghadapmenghadap wajahmuwajahmu keke araharah timurtimur
dandan baratbarat ituitu suatusuatu kebajikankebajikan,, tetapitetapi
sesungguhnyasesungguhnya kebajikankebajikan ituitu ialahialah berimanberiman
kepadakepada Allah,Allah, harihari kemudiankemudian,, malaikatmalaikat--
malaikatmalaikat,, kitabkitab--kitabkitab,, nabinabi--nabinabi,, dandan yangyang
mendermakanmendermakan hartaharta--hartaharta yangyang dicintaidicintai kepadakepada
kerabatkerabat,, anakanak--anakanak yatimyatim,, orangorang--orangorang miskinmiskin,,
orangorang--orangorang dalamdalam perjalananperjalanan,, parapara pemintapeminta--
mintaminta,, dandan ((memerdekakanmemerdekakan)) hambahamba sahayasahaya,,
menegakkanmenegakkan shalatshalat dandan menunaikanmenunaikan zakatzakat,,
dandan orangorang--orangorang yangyang menepatimenepati janjijanji apabilaapabila
merekamereka berjanjiberjanji,, dandan orangorang--orangorang yangyang sabarsabar
dalamdalam kesempitankesempitan,, penderitaanpenderitaan,, dandan dalamdalam
saatsaat peperanganpeperangan.. MerekaMereka itulahitulah orangorang--orangorang
yangyang bertaqwabertaqwa..”” ((QS.AlQS.Al--BaqarahBaqarah : 177): 177)



AyatAyat didi atasatas melahirkanmelahirkan nilainilai--nilainilai yangyang kemudiankemudian
menjadimenjadi bekalbekal hiduphidup bagibagi seorangseorang profesionalprofesional untukuntuk

mengaktualisasikanmengaktualisasikan imaniman dalamdalam bentukbentuk tindakantindakan nyatanyata..

1.1. MemilikiMemiliki nilainilai spiritual (spiritual (percayapercaya kepadakepada Allah,Allah,
harihari kemudiankemudian dandan malaikatmalaikat))

2.2. MemilikiMemiliki tempattempat rujukanrujukan ((KitabKitab dandan NabiNabi))
3.3. MemilikiMemiliki semangatsemangat berkorbanberkorban ((mendermakanmendermakan

hartaharta))
4.4. MemilikiMemiliki sikapsikap dinamisdinamis ((MenunakanMenunakan shalatshalat))
5.5. MemilikiMemiliki empatiempati sosialsosial ((ZakatZakat))
6.6. MemilikiMemiliki sikapsikap tanggungtanggung jawabjawab ((MemenuhiMemenuhi

janjijanji))
7.7. MemilikiMemiliki sikapsikap yangyang tangguhtangguh ((sabarsabar dalamdalam

kesempitankesempitan dandan penderitaanpenderitaan



BUDAYA KERJABUDAYA KERJA
(Toto(Toto TasmaraTasmara))

BK = N ( M, CE )

BK = Budaya Kerja
N = Nilai atau sistem keyakinan
(termasuk moral)
M = Motivasi
C = Controll
E = Environment (lingkungan)



PenghayatanPenghayatan terhadapterhadap nilai/maknanilai/makna hiduphidup, agama,, agama, pengalamanpengalaman,, dandan
pendidikanpendidikan harusharus diarahkandiarahkan untukuntuk menciptakanmenciptakan sikapsikap kerjakerja

profesionalprofesional,, sedangkansedangkan apresiasiapresiasi nilainilai yangyang bersifatbersifat aplikatifaplikatif akanakan
membuahkanmembuahkan akhlakulakhlakul karimahkarimah..

GarisGaris singgungsinggung antaraantara keduanyakeduanya merupakanmerupakan kinerjakinerja aktualaktual atauatau
performance yangperformance yang harusharus dikembangkandikembangkan sedemikiansedemikian ruparupa..

Profesionalisme
Attitude

Skill
Knowledge
Motivation
experience

Shiddiq
Istiqamah
Fathonah
Amanah
Tabligh

Performance

Akhlak



SOP OPERAN JAGA

• Perawat datang 30 menit sebelum
jadwal dinas, mengucapkan salam dan
berjabat tangan

• Perawat siap berkumpul di counter
perawatan



• Pertemuan diawali berdoa bersama
yang dipimpin oleh salah satu perawat

اللھم ال سھل اال ما جعلتھ سھال وانت تجعل الحزن سھال اذا شئت 

“Wahai Tuhanku, tidak ada yang mudah melainkan apa yang
telah Engkau jadikannya mudah, Engkaulah yang dapat
menjadikan belukar, tanah yang datar, apabila Engkau
kehendaki.”

• Perawat shift jaga sebelumnya
membacakan laporan pasien satu
persatu



• Operan keliling keseluruh kamar pasien

• Mengetuk pintu dan ucapkan salam dan
berjabat tangan

• Perawat shift jaga sebelumnya
memperkenalkan perawat shift jaga baru

• Kemudian menanyakan keluhan pasien dan
menyampaikan program pengobatan yang
akan dilakukan hari ini

• Perawat keluar dari kamar pasien dengan
mengucap salam



• Perawat kembali berkumpul di caunter perawatan

• Perawat jaga sebelumnya menanyakan kembali bila
perawat jaga selanjutnya ada informasi yang belum
jelas yang perlu ditanyakan

• Perawat jaga sebelumnya berpamitan pulang
/meninggalkan ruang perawatan ,mengucapkan
salam salam dan berjabat tangan

• Ka – shift memberi pengarahan tentang hal-hal
yang perlu diperhatikan pada saat operan tersebut
(Brifing) dilakukan sebelum bekerja dan setelah
bekerja dievaluasi



• Sedikit ilustrasi gambaran diatas :





SOP ORIENTASI
PASIEN BARU



• Landasan Tauhid

Semangat خادم االمة menjadi motivasi
besar di dalam hati untuk melayani,
mengembangkan, dan memberi
kepuasan bagi seluruh makhluk

• Landasan Filosofis
Jujur jika berbicara



• Prinsip Komunikasi
Qaulan Ma’rufa

Perkataan yang dapat memberikan kepuasan,
ketenangan, dan kebaikan. Perkataan itu
menunjukkan penghormatan pembicara

kepada pendengar. (QS. An-Nisa : 5)



Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang
yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang
ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai
pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian
(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka
kata-kata yang baik.”



SOP ORIENTASI PASIEN BARU

• Sambut dan sapa pasien dengan senyum
dan salam kemudian memperkenalkan diri.

• Perawat mendampingi pasien sampai masuk
ke ruang perawatan.

• Perawat menjelaskan fasilitas yang ada di
kamar perawatan (nurse call, telepon,
fasilitas kamar mandi, ac, arah kiblat).

• Perawat memberitahukan dokter yang
merawat





SOP PENDAMPINGAN
SHOLAT



• Landasan Tauhid

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah)
shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam
shalatmu) dengan khusyu'. (Al-Baqarah : 238)

• Landasan Filosofis

1.Memiliki nilai spiritual

2.Mempunyai pengetahuan tentang fikih orang
sakit



SOP PENDAMPINGAN SHOLAT
1. Perawat memberitahu bahwa waktu sholat

sudah tiba.

2. Menanyakan kepada pasien apakah akan
melakukan sholat.

3. Perawat menanyakan apakah pasien
membutuhkan bimbingan / pendampingan
sholat atau mampu melaksanakan sendiri



4. Perawat menanyakan apakah pasien mampu
untuk berwudlu, apabila tidak mampu,
perawat akan membantu pasien untuk
melakukan tayamum

5. Perawat mempersiapkan peralatan untuk
tayamum

6. Apabila pasien membutuhkan bimbingan /
pendampingan saat sholat perawat akan
mendampingi.



Tata Cara Shalat bagi Orang sakit

• Jika tidak mampu melaksanakan shalat dengan
keadaan berdiri, maka shalat dapat dilakukan
dengan posisi duduk

• Jika tidak mampu melaksanakan dengan cara
duduk, maka shalat bisa dilakukan dengan cara
berbaring menghadap kiblat dengan miring di sisi
kanan (lebih baik daripada sisi kiri)

• Jika tidak mampu melaksanakan dengan cara
miring, maka shalat bisa dilaksanakan dengan cara
menelentang, kedua kakinya diarahkan ke kiblat dan
lebih afdhol kepalanya diangkat sedikit untuk
menghadap ke kiblat



Lanjutan

• Jika tidak mampu melaksanakan shalat
dengan ruku’ dan sujud, maka bisa dengan
memakai isyarat dengan kepala

• Jika tidak mampu mengisyaratkan dengan
kepala dan mata pada waktu ruku’ dan sujud,
maka bisa dilaksanakan dengan isyarat mata.

• Jika tidak mampu mengisyaratkan dengan
kepala dan mata, maka shalat dapat
dilaksanakan dengan hati.



• Gambar dibawah adalah sedikit ilustrasi peragaan diatas :



SOP DISCARGE
PLANNING



• Landasan Tauhid
Bagi seorang muslim, siapapun di luar dirinya
adalah customer yang harus diberikan pelayanan.
Dia sadar bahwa dengan melayani itulah dia akan
mendapatkan kasih sayang dari Allah

• Landasan Filosofis
Meyakini Allah-lah yang memberi kehidupan

“Dialah yang menjadikan mati dan hidup, supaya
Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang
lebih baik amalnya. Dan dia Mahaperkasa lagi
Mahapengampun.” (QS. Al-Mulk : 2)



• Pendekatan Kontekstual

Hanya Engkaulah yang kami sembah,

dan hanya kepada Engkaulah kami meminta

Pertolongan. (QS.Al-Fatihah: 5)

• Ayat tersebut memberikan isyarat :
1. Mendahulukan pelayanan

2. Mendahulukan kepuasan pelanggan

3. Menghormati pelanggan

4. Menjaga kualitas produk demi pelanggan

5. Baru memikirkan keuntungan



SOP DISCHARGE PLANNING

1. Perawat menyiapkan lembar discarge planning
dan kelengkapan yang lain (obat,rontgen, dll).

2. Perawat datang ke pasien menyampaikan
kepada pasien dan keluarga bahwa pasien
sudah diperbolehkan pulang.

3. Perawat memberikan obat, Rontegen /
kelengkapan yang lain dan juga lembar
discarge planning untuk ditandatangani ,
perawat juga menjelaskan : aturan minum
obat, jadwal kontrol ulang dan diit di rumah.



4. Sebelum pasien pulang perawat
membimbing pasien dan keluarga untuk
berdoa (mensyukuri nikmat sembuh)

اللھم اني اسالك فرجا قریبا وصبرا جمیال ورزقا واسعا       
والعافیة من جمیع البالء واسالك تمام العافیة واسالك دوام       
العافیة واسالك الشكر علي العافیة واسالك الغني عن      
الناس والحول والقوة اال باهللا العلي العظیم    



Wahai Tuhanku, bahwasanya aku memohon
kelapangan dalam waktu yang dekat,
kesabaran yang sempurna, rizki yang luas,
terhindar dari segala bala. Ya Allah aku
memohon kepada Engkau untuk pandai
mensyukuri nikmat sehat yang Engkau
limpahkan. Ya Allah aku memohon kepada
Engkau kecukupan dari manusia (tidak
memerlukan kepada orang lain). Tak ada daya
dan tak ada tenaga, kekuatan melainkan
dengan Allah yang Mahatinggi lagi
Mahabesar”.

5. Kepulangan pasien diantar oleh perawat
sampai ke lobi rumah sakit.



• Sedikit ilustrasi gambaran diatas :




