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Pasal 13 UU No. 44 Tahun 2009 tentang RS

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit
harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar 
pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang
berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan
mengutamakan keselamatan pasien

LATAR BELAKANG (Lanjutan …)

Pasal 66 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Nakes

Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik
berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar
pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional



Pasal 28 UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Praktik keperawatan harus didasarkan pada kode etik, standar
pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur
operasional.

Pasal 36 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Standar profesi dan standar pelayanan profesi untuk masing-
masing jenis tenaga kesehatan ditetapkan oleh Organisasi
profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh menteri.

LATAR BELAKANG (Lanjutan …)



ASUHAN KEPERAWATAN

SIKISLKI

SDKI



MENGAPA PERLU DISTANDARISASI?

• Panduan penyusunan intervensi keperawatan

• Penyeragaman istilah / penyebutan intervensi keperawatan

• Perluasan (ekspansi) ilmu keperawatan

•  Pengembangan sistem informasi

•  Pembelajaran decision making bagi peserta didik keperawatan

• Penentuan biaya pelayanan yang diberikan oleh perawat

• Pengkomunikasian keperawatan ke tenaga kesehatan lain



KEUNGGULAN YANG HARUS DIMILIKI
STANDAR INTERVENSI KEPERAWATAN

• Komprehensif 
• Area generalis dan spesialis

•  Fisiologis dan psikososial

• Kuratif, preventif dan promotif 

• Individu, keluarga, komunitas

• Direct care dan indirect care

• Independent dan collaborative

• Berbasis riset

• Mudah digunakan (easy to use)

• Menggunakan istilah klinis yang jelas

• Dapat dikaitkan dengan diagnosis & outcome keperawatan



Intervensi

Direct

Indirect

Healthcare
-initiated

Nurse-
initiated

RENTANG INTERVENSI
KEPERAWATAN



RENTANG INTERVENSI KEPERAWATAN
(LANJUTAN)

• Direct care intervention
• Intervensi yang dilaksanakan dengan berinteraksi langsung

dengan pasien

• ‘Laying on of hands’ 

• Indirect care intervention
• Intervensi yang dilaksanakan tanpa berinteraksi langsung

dengan pasien namun dilaksanakan demi pasien

• Nurse-initiated intervention
• Intervensi yang diinisiasi oleh perawat untuk mengatasi

diagnosis keperawatan

• Healthprovider-initiated intervention
• Intervensi yang diinisiasi oleh tenaga kesehatan lain, namun

diberikan oleh perawat



Konstruksi

Klasifikasi SIKI

TIM POKJA SIKI DPP. PPNI



SISTEM KLASIFIKASI

• Klasifikasi atau taksonomi  merupakan
pengelompokan berdasarkan hierarki dari yang
bersifat lebih umum/tinggi ke lebih khusus/rendah.

• SIKI diklasifikasikan sama dengan klasifikasi SDKI

• Kelompok klasifikasi (takson) SIKI terdiri atas:

• 5 KATEGORI

• 14 SUBKATEGORI

• 623 INTERVENSI KEPERAWATAN



MENGAPA PERLU DIKLASIFIKASI?

1. Memudahkan penelusuran intervensi keperawatan

2. Memudahkan untuk memahami beraneka ragam intervensi
keperawatan yang sesuai dengan area praktik dan/atau
cabang disiplin ilmu.

3. Memudahkan pengkodean (coding ) untuk penggunaan
berbasis komputer (computer-based )

SISTEM KLASIFIKASI (LANJUTAN)



SISTEM KLASIFIKASI
INTERVENSI KEPERAWATAN

• Mengikuti klasifikasi diagnosis keperawatan

• International Class ification of Nurs ing Practice  –
Diagnos is Class ification (Wake, 1994)

• Doenges& Moorhouse’s Diagnostic Divis ion of
Nurs ing Diagnos is (Doenges et al, 2013)



Intervensi Keperawatan

Fisiologis

Respirasi

Sirkulasi

Nutrisi dan
Cairan

Eliminasi

 Aktivitas dan
Istirahat

Neurosensori

Reproduksi dan
Seksualitas

Psikologis

Nyeri dan
Kenyamanan

Integritas Ego

Pertumbuhan &
Perkembangan

Perilaku

Kebersihan Diri

Penyuluhan &
Pembelajaran

Relasional

Interaksi Sosial

Lingkungan

Keamanan &
Proteksi

Diadaptasi dari:

Standar Praktik Keperawatan Indonesia (PPNI, 2005); International
Classification of Nursing Practice – Diagnosis Classification (Wake, 1994);
Doenges & Moorhouse’s Diagnostic Division of Nursing Diagnosis
(Doenges et al , 2013).



5 KATEGORI
1. Fisiologis

• Intervensi keperawatan untuk mendukung fungsi fisik dan regulasi
homeostatik

2. Psikologis

• Intervensi keperawatan untuk mendukung fungsi mental, proses
mental dan perilaku.

3. Perilaku

• Intervensi Keperawatan untuk mendukung perubahan perilaku atau
gaya hidup

4. Relasional

• Intervensi keperawatan untuk mendukung hubungan interpersonal
atau interaksi sosial

5. Lingkungan

• Intervensi keperawatan untuk mendukung keamanan lingkungan dan
menurunkan risiko gangguan kesehatan

SISTEM KLASIFIKASI (LANJUTAN)



14 SUBKATEGORI
1. Respirasi

• Kelompok intervensi yang memulihkan fungsi pernapasan dan oksigenasi

2. Sirkulasi

• Kelompok intervensi yang memulihkan fungsi jantung dan pembuluh darah

3. Nutrisi dan Cairan

• Kelompok intervensi yang memulihkan fungsi gastrointestinal, metabolisme dan
regulasi cairan/elektrolit

4. Eliminasi

• Kelompok intervensi yang memulihkan fungsi eliminasi fekal dan urinaria

5. Aktivitas dan Istirahat

• Kelompok intervensi yang memulihkan fungsi muskuloskeletal, penggunaan energi
serta istirahat/tidur 

6. Neurosensori

• Kelompok intervensi yang memulihkan fungsi otak dan saraf 

7. Reproduksi dan Seksualitas

• Kelompok intervensi yang melibatkan fungsi reproduksi dan seksualitas

SISTEM KLASIFIKASI (LANJUTAN)



14 SUBKATEGORI (LANJUTAN)

8. Nyeri dan Kenyamanan

• Kelompok intervensi yang memulihkan nyeri dan kenyamanan

2. Integritas Ego

• Kelompok intervensi yang memulihkan kesejahteraan dengan diri sendiri secara
emosional

3. Pertumbuhan dan Perkembangan

• Kelompok intervensi yang memulihkan fungsi pertumbuhan dan perkembangan

4. Kebersihan Diri

• Kelompok intervensi yang memulihkan perilaku sehat dan merawat diri

5. Penyuluhan dan Pembelajaran

• Kelompok intervensi yang memulihkan peningkatan pengetahuan dan perubahan
perilaku

6. Interaksi Sosial

• Kelompok intervensi yang memulihkan hubungan antarindividu dan indivi dengan
kelompok

7. Keamanan dan Proteksi

• Kelompok intervensi yang memulihkan keamanan dan menurunkan risiko cedera

SISTEM KLASIFIKASI (LANJUTAN)



METODE
PENGKLASIFIKASIAN

1. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan s imilarity
analysis dan clinical judgment 

2. Label intervensi yang multikategori, diklasifikasikan
berdasarkan kecenderungan dominan pada
salah satu kategori/subkategori.

3. Hindari cross-referencing .
• Setiap label intervensi hanya diklasifikasi dalam satu

kategori/subkategori.

• Kalsifikasi label intevensi tidak boleh lebih dari satu
katogeri/subkatergori



Konstruksi

Komponen SIKI

TIM POKJA SIKI DPP. PPNI



INTERVENSI DAN TINDAKAN?

INTERVENSI KEPERAWATAN

•  Segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang
didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk
mencapai luaran (outcome)

TINDAKAN KEPERAWATAN

• Perilaku spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk
mengimplementasikan intervensi



KOMPONEN INTERVENSI
KEPERAWATAN

Label

Definisi

Tindakan

Referensi



LABEL INTERVENSI

• Kata benda (noun), bukan kata kerja (verb)

• Contoh: Pemantauan  bukan Memantau

• Idealnya terdiri dari tiga kata atau kurang, namun tidak
lebih dari lima kata

• Kapitalkan setiap awal kata

• Label mencakup sekitar 18 deskriptor yang
memerlukan penyeragaman definisi



DESKRIPTOR LABEL INTERVENSI

Terdapat 18 Jenis Deskriptor 

LABEL INTERVENSI (LANJUTAN)

No  Deskriptor  Definisi

1   Dukungan Memfasilitasi, memudahkan atau melancarkan

2 Edukasi Mengajarkan atau memberikan informasi

3   Kolaborasi Melakukan kerjasama atau interaksi

4 Konseling Memberikan bimbingan

5 Konsultasi Memberikan informasi tambahan atau pertimbangan

6 Latihan Mengajarkan suatu keterampilan atau kemampuan

7   Manajemen Mengidentifikasi dan mengelola

8 Pemantauan Mengumpulkan dan menganalisis data

9 Pemberian Menyiapkan dan memberikan

10   Pemeriksaan Mengobservasi dengan teliti



No  Deskriptor  Definisi

11   Pencegahan Meminimalkan risiko atau komplikasi

12 Pengontrolan Mengendalikan

13 Perawatan Mengidentifikasi dan merawat

14 Promosi  Meningkatkan

15 Rujukan Menyusun penatalaksanaan lebih lanjut

16 Resusitasi Memberikan tindakan secara cepat untuk

mempertahankan kehidupan

17 Skrining Mendeteksi secara dini

18 Terapi Memulihkan kesehatan dan/atau menurunkan risiko

DESKRIPTOR LABEL INTERVENSI
(LANJUTAN)



PENYUSUNAN DEFINISI

• Menjelaskan makna dari label intervensi berupa
perilaku perawat, bukan perilaku pasien

• Awali dengan kata kerja (verb)
• Contoh: Memberikan  bukan Pemberian

• Hindari mengulang kata yang terdapat pada definien

• Hindari menggunakan frase kepada pasien atau oleh
 perawat 



PENYUSUNAN TINDAKAN

• Awali setiap kalimat dengan kata kerja (verb). Gunakan kata
kerja yang paling aktif 

•  Hindari menggunakan kata kaji, observasi dan evaluasi.
Dianjurkan menggunakan periksa, identifikasi, monitor.

•  Hindari menyebutkan merek

• Hindari mengombinasikan dua ide dalam satu tindakan

• Fokus pada tindakan yang critical 

•  Tambahkan kata ‘  jika perlu’ atau ‘ sesuai kebutuhan’ pada
setiap akhir tindakan yang tidak dapat dispesifikkan atau
memerlukan penyesuaian

• Selalu periksa konsistensi antara tindakan dengan definisi
intervensi

•  Susun tindakan-tindakan secara sekuensial, jika
dimungkinkan



TIPE TINDAKAN

TIPE

Observasi

Terapeutik

Edukasi

Kolaborasi



Konstruksi

Tautan (Linkage) SDKI-SIKI

TIM POKJA SIKI DPP. PPNI



TAUTAN (LINKAGE)

• Tautan (linkage) merupakan suatu hubungan antara
dua elemen/konsep, yakni SDKI dan SIKI

• Tautan ini bukan untuk menggantikan clinical
 judg ement  perawat

• Pemilihan intervensi keperawatan tetap didasarkan
pada clinical judgement  dengan mempertimbangkan
kekhasan kondisi pasien, keluarga, kelompok atau
komunitas



KARAKTERISTIK TAUTAN

• Bersifat komprehensif , satu diagnosis keperawatan
bertaut dengan multi-intervensi.

• Tidak bersifat preskriptif, namun lebih bersifat
rekomendasi

•  Tautan ini memberikan gambaran tentang kemungkinan-
kemungkinan intervensi yang dapat dijalankan untuk
mengatasi diagnosis keperawatan.

• Memiliki tingkatan (level) yang berbeda dalam mengatasi
suatu diagnosis, intervensi utama dan intervensi
penunjang

•  Tautan dapat dilakukan 3 hal (addition, deletation,
modification) berdasarkan kondisi pasien



LEVEL INTERVENSI

1

• Level Satu

• Intervensi Utama

2

• Level Dua

• Intervensi
Pendukung



LEVEL TAUTAN (LANJUTAN)

• Level 1 (Intervensi Utama)
• Merupakan intervensi prioritas (the intervention of

choice) karena bersifat resolutif 
• Memiliki kesesuaian terbaik dengan

diagnosis/etiologi diagnosis keperawatan

• Memiliki banyak tindakan2 yang dapat mengatasi
masalah

• Dapat digunakan pada berbagai setting 

• Efektivitas intervensi banyak diungkapkan dalam
riset/referensi/praktik klinis



• Level 2 (Intervensi Pendukung)
• Bukan merupakan intervensi prioritas

• Tidak bersifat resolutif namun dapat menunjang
resolusi masalah

• Hanya dapat mengatasi etiologi diagnosis tertentu
saja

• Hanya dapat digunakan pada setting  tertentu saja

• Efektivitas intervensi tidak/belum banyak
diungkapkan dalam riset/referensi/praktik klinis

LEVEL TAUTAN (LANJUTAN)



• Pemilihan intervensi keperawatan sesuai kondisi pasien merupakan
bagian dari clinical judgement  perawat.

• Faktor yang dipertimbangkan saat memilih intervensi:

1. Karakteristik diagnosis keperawatan

2. Kriteria hasil pasien yang diharapkan

3. Kemampulaksanaan intervensi

4. Kemampuan perawat

5. Penerimaan pasien

6. Penelitian yang mendasari intervensi tersebut

7. Clinical priviledge

FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI

PEMILIHAN INTERVENSI



CONTOH TAUTAN SDKI- SIKI

Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

Intervensi Utama

Latihan Batuk Efektif 
Manajemen Jalan Napas

Pemantauan Respirasi

Intervensi Pendukung

Fisioterapi Dada
Manajemen Asma

Manajemen Alergi
Manajemen Anafilaksis

Manajemen Ventilasi Mekanik
Manajemen Jalan Napas Buatan
Pemberian Posisi

Pemberian Obat: Inhalasi
Pencegahan Aspirasi

Penghisapan Jalan Napas
Penyapihan Ventilasi Mekanik

Stabilisasi Jalan Napas
Terapi Oksigen



PROSES PENYUSUNAN
BUKU SIKI

Inventarisasi
intervensi
dari berbagai
referensi

Survei
Intervensi
Keperawatan

Penyusunan
komponen
pada setiap
intervensi

Revisi Draft
SIKI
berdasarkan
masukan
Workshop

Launching
dan
Sosialisasi
Buku SIKI

1 bulan

1 bulan

2 bulan

2 bulan


