
 

 DEWAN PENGURUS WILAYAH 

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA 

(INDONESIAN NATIONAL NURSE ASSOCIATION) 

PROVINSI JAWA TENGAH 
Address : Jl. Yos Sudarso Nomor 47 – 49 Genuk, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang 

Phone : 024 7691 3575. Fax 024 7691 3574. email : ppni_jateng@yahoo.com 

Website : www.ppnijateng.org 

  

 

Press Release 

Peringatan International Nurses Day 2022  

Dewan Pengurus Wilayah PPNI Jawa Tengah 

 

Assalamualaikum waromatullohi wabarokatuh 

Salam sejahtera bagi kita semua 

Shaloom 

Om swasti astu 

Namo budaya 

Salam Kebajikan 

 

Salam PPNI Jawa Tengah 

Maju Bersama Sukses Bersama Kerja Nyata 

 

Para perawat Jawa Tengah yang kami hormati,  

Hari ini, tanggal 12 Mei 2022, merupakan hari perawat internasional/International Nurse’s Day 

(IND) yang setiap tahunnya di seluruh dunia diperingati sebagai hari kelahiran tokoh perawat 

Florence Nightingale. Pada tahun 2022 ini tema yang diusung pada peringatan IND adalah 

Nurses : A voice to Lead, Invest in Nursing and respect rights to secure Global Health yang 

dapat diartikan  “Perawat: Suara untuk Memimpin-Berinvestasi dalam Keperawatan dan hormati 

hak untuk mengamankan kesehatan global”. 

 

Kehadiran perawat di negeri ini telah mewarnai dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari pembangunan kesehatan. Tidak perlu diragukan lagi, kontribusi perawat sangatlah besar, 

perawat telah menjadi garda terdepan dalam melawan pandemic covid19 yang terjadi lebih dari 2 

tahun. Perawat selalu ada di berbagai tatanan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit-rumah 

sakit, puskesmas, klinik, dan komunitas.  

 

Perjuangan dan keihlasan perawat melawan pandemic covid19 disikapi sebagai tugas 

kemanusiaan, yang tidak dijadikan beban dalam melaksanakan kewajiban merawat pasien 

covid19. Meskipun dengan nyawa yang dipertaruhkan dalam setiap pekerjaannya. Sampai 

dengan saat ini sejumlah 717 perawat telah gugur dengan 69 diantaranya merupakan perawat 

Jawa Tengah yang gugur sebagai pahlawan kemanusiaan dalam melayani pasien covid19. 

Diantara sejawat kami yang telah gugur tersebut, seharusnya ditempatkan pada tempat terbaik 

dan diperlakukan dengan mulia, tetapi ada perlakuan yang membayangkanpun kami tidak 

sanggup, penolakan pemakaman menimpa sejawat kami yang gugur akibat melayani pasien 

covid19. Perlakuan lain yang didapat oleh sejawat kami berikutnya adalah diusir dari kos dengan 

alasan menularkan virus covid19. Hal ini sungguh ironis dengan perjuangan yang telah kami 

lakukan.  

 

Bapak ibu saudara sekalian. 

Pada peringatan IND tahun 2022 ini, kami menghimbau kepada masyarakat bersama-sama 

dengan perawat untuk menanamkan perilaku kesehatan di manapun kita berada sebagai bagian 

dari perubahan/penyesuaian hidup berdampingan dengan wabah covid19. Berbagai perilaku yang 

bisa ditanamkan antara lain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, 

menanamkan rasa hormat dan saling menghargai kepada perawat yang selalu dibutuhkan tenaga 

dan keilmuannya dalam membangun kesehatan di negeri ini. Menanamkan dan menciptakan 
lingkungan kerja yang positif dan produktif juga merupakan perilaku yang harus senantiasa 

ditumbuhkan baik oleh para perawat ataupun oleh masyarakat, sehingga masyarakat 

mendapatkan jaminan kesehatan yang optimal tanpa ada tekanan-tekanan tertentu yang dapat 

merugikan masyarakat. Perawat merupakan profesi yang dengan ketulusannya senantiasa 

menyehatkan bangsa melalui pelayanan yang baik dan paripurna kepada pasien, membangun 

keluarga sehat dan sejahtera agar generasi selanjutnya menjadi generasi yang lebih mampu 

berlari dan berjuang membangun bangsa ini. 
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Bapak ibu yang kami hormati. 

Pada akhir-akhir ini, kami segenap pengurus PPNI di Jawa Tengah masih banyak menerima 

keluhan dari sejawat perawat kami bahwa mereka telah bekerja dengan baik, telah bekerja 

dengan menerapkan standar dan prosedur yang sesuai, tetapi karena situasi dan kurangnya 

informasi yang didapatkan, para perawat ini ada yang mendapatkan perlakukan yang tidak 

sewajarnya. Oleh karena itu kami sekali lagi menghimbau bahwa lingkungan kerja yang baik 

perlu kita bersama ciptakan demi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sudah waktunya 

perawat bersama masyarakat saling mendukung, bergandengan, bersama-sama menyelesaikan 

masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai nilai dan perilaku yang ditanamkan 

demi terwujudnya kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.  

 

PPNI Jawa Tengah siap bergandengan tangan, bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintah 

dan stakeholder lainnya untuk mempercepat pembangunan kesehatan bangsa dengan berjuang 

melawan pandemic covid19 melalui berbagai kegiatan vaksinasi, dan 3 T untuk menekan angka 

penyebaran virus covid19.  

 

Terakhir, Pemenuhan  hak perawat sebagai tenaga kesehatan profesional diharapkan jugadapat 

terwujud melalui kejelasan status kepegawaian, pengembangan karir, standasisasi gaji, peluang 

kerja dan lingkungan kerja yang positive untuk menciptakan pelayanan yang optimal bagi 

masyakarat.  

 

Dewan Pengurus Wilayah 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia 

Provinsi Jawa Tengah 

Ketua 

 

Ns. Kurnia Yuliastuti, M.Kep 

NIRA: 33740008745 

Sekretaris, 

 

Dr. Edy Soesanto, SKp., M.Kes 

NIRA: 33210069628 
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