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Keperawatan merupakan suatu profesi yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan 
kepada individu, keluarga, masyarakat, baik yang sehat maupun yang sakit. Sebagai suatu profesi 
kesehatan, perawat memiliki organisasi profesi yaitu PPNI. Upaya kesehatan di Kota Padang 
belum terselengara secara menyeluruh, terpadu dan kesinambungan. Penyelengaraan upaya 
kesehatan yang bersifat promotif dan preventive dirasakan masih kurang, dengan demikian tidak 
mengherankan apabila derajat kesehatan masyarakat belum memuaskan. Kemudian PPNI kurang 
dikenali oleh masyarakat dan keberadaannya pun tidak diketahui. Organisasi ini kurang terkenal 
oleh masyarakat, padahal PPNI mempunyai tenaga perawat yang paling banyak dibanding 
dengan IBI dan IDI. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian sejarah deskriptif analisis, mengambarkan dan 
menginterpretasikan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu objek. Dalam penelitian ini 
digunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari  empat tahap yaitu sebagai berikut: 
pertama, heuristik merupakan tahap mengumpulkan  dan menghimpun data atau sumber yang 
relevan dengan topik penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka dan mengunjungi kantor-
kantoryang relevan dengan penelitian. Kedua, kritik sumber merupakan pengujian terhadap 
keaslian dan kesahihan data dan informasi yang diperoleh melalui arsip atau dokumen dengan 
cara menyesuaikan dengan kajian yang dianggap relevan  sebagai bahan pertimbangan. Ketiga, 
analisis dan interpretasi, merupakan tahap menghimpun data yang diperoleh dengan memilah-
milah  dan menyeleksi data yang diangap relevan dengan kajian penelitian. Keempat yaitu, 
historiografi, setelah didapatkan fakta sejarah yang akurat maka dilakukan penyajian atau 
penulisan sejarah dalam bentuk skripsi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, PPNI 
adalah organisasi tertua didirikan di Kota Padang tahun1985. PPNI kurang dikenali oleh 
masyarakat luas,dan khususnya perawat, tetapi lembaga ini amat dibutuhkan oleh para perawat 
dan dan masyarakat umum, cara memajukan PPNI supaya dikenali oleh siapa saja, dengan 
membuat bermacam program dalam bidang kesehatan, agar nilai guna dan eksistensinya dapat 
diterima oleh masyarakat Padang. Periode awal tahun 1985-1995 merupakan organisasi yang 
bergerak dibagian kesejahteraan anggota perawat, sedangkan tahun 1995-2000 PPNI dapat 
diterima oleh masyarakat keperawatan dan masyarakat umum melalui program-program yang 
dijalankan dengan tujuan masyarakat luas dapat terbantu. Tahun 2000-2008 adalah periode 
terjadinya konflik antar anggota perawat, untuk mensyahkan RUU keperawatan dan izin praktik 
perawat. 

 

 


