
INSTRUMEN SUPERVISI ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN SECARA LANGSUNG
PADA PERAWAT ASOSIET

Nama Perawat : Hari/Tanggal :
Supervisor : Ruangan :

Petunjuk:
Beri tanda check list (v) pada kolom “Ya” bila pekerjaan dilakukan dan pada kolom “Tidak” bila
pekerjaan tidak dilakukan.

No. Aspek yang dinilai Dilakukan
Ya Tidak

A. PENGKAJIAN
1. Perawat mengenalkan diri pada pasien
2. Perawat melakukan pengkajian terhadap pasien:

a. Identitas pasien
b. Alasan pasien masuk RS
c. Riwayat penyakit saat ini
d. Riwayat kesehatan masa lalu
e. Genogram
f. Kebutuhan dasar
g. Riwayat sosial
h. Pemeriksaan fisik head to toe
i. Refleks
j. Pola tumbuh kembang
k. Riwayat imunisasi
l. Rumusan masalah keperawatan

3. Perawat mendokumentasikan hasil pengkajian pada format yang
tersedia

B. DIAGNOSA KEPERAWATAN
1. Perawat merumuskan diagnosa keperawatan berdasarkan data
2. Perawat merumuskan diagnosa keperawatan menggunakan format

P-E-S
3. Perawat mendokumentasikan rumusan diagnosa keperawatan pada

format yang tersedia
C. RENCANA KEPERAWATAN
1. Perawa membuat rencana intervensi sesuai dengan diagnosa

keperawatan
2. Perawat menentukan tujuan
3. Perawat menentukan kriteria hasil
4. Perawat mendokumentasikan rencana intervensi pada format yang

tersedia
D. IMPLEMENTASI
1. Perawat melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan intervensi

yang direncanakan
2. Perawat melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan SOP
3. Perawat memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan

dilakukan
4. Perawat melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien
5. Perawat membina hubungan baik dengan pasien
6. Perawat menjaga privacy pasien dalam melakukan tindakan



keperawatan
7. Perawat memberikan pendidikan kesehatan sesuai kebutuhan
8. Perawat melaksanakan tindakan kolaboratif sesuai dengan

kebutuhan
9. Perawat mendokumentasikan tindakan keperawatan pada format

yang tersedia
E. EVALUASI

1. Perawat mengevaluasi tindakan mengacu pada kriteria hasil
2. Perawat membuat SOAP
3. Perawat memodifikasi rencana
4. Perawat mendokumentasikan evaluasi tindakan keperawatan pada

format yang tersedia
Total Skor

Keterangan:
Dilakukan = nilai 1 Nilai = Total skor x 100 = ………..
Tidak dilakukan = nilai 0 23

Tanggapan yang disupervisi : ………………………………………………………………………………………………………………
Pengarahan langsung : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Saran dan tindak lanjut : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Yang disupervisi, Supervisor,

(…………………………..……………) (………………………………………..)

Mengetahui,
Manajer keperawatan

(…………………………………………………….)



INSTRUMEN SUPERVISI PADA KEPALA RUANG

Nama Perawat : Hari/Tanggal :
Supervisor : Ruangan :

Petunjuk:
Beri tanda check list (v) pada kolom “Ya” bila pekerjaan dilakukan dan pada kolom “Tidak” bila pekerjaan tidak
dilakukan.

No. Aspek yang dinilai Dilakukan
Ya Tidak

I. ASPEK MANAJEMEN
A. Perencanaan

1. Karu memiliki rencana harian
2. Karu memiliki rencana bulanan
3. Karu memiliki rencana tahunan

B. Pengorganisasian
1. Karu menyusun jadwal dinas ruangan
2. Karu memiliki daftar pasien

C. Pengarahan
1. Karu membuka operan
2. Karu melakukan pre conference
3. Karu memimpin post conference
4. Karu memberi motivasi dan dukungan kepada stafnya dalam

melaksanakan tugasnya
5. Karu menjadi role model bagi stafnya
6. Karu melibatkan stafnya dalam pengambilan keputusan
7. Karu mendelegasikan tugas kepada perawat yang memiliki

kompetensi yang dibutuhkan.
8. Karu mengevaluasi tugas yang telah didelegasikan kepada staf
9. Karu memiliki jadwal supervisi untuk stafnya
10. Karu melaksanakan supervisi sesuai dengan kaidah supervisi
11. Karu menyampaikan hasil supervisi kepada staf
12. Karu memberikan umpan balik terhadap hasil supervisi kepada staf

D. Pengendalian
1. Ruangan menjalankan dan memiliki indicator mutu
2. Karu melakukan audit dokumentasi asuhan keperawatan
3. Karu mengelola hasil angket kepuasan pasien/keluarga

II. ASPEK COMPENSATORY REWARD
1. Karu melakukan penilaian kinerja PP/Katim sesuai jadwal
2. Karu mendokumentasikan hasil penilaian kinerja perawat PP/katim
3. Karu memiliki program pengembangan staf
III. ASPEK PROFESSIONAL RELATIONSHIP
1. Karu melakukan rapat keperawatan berdasarkan jadwal yang telah

ditetapkan
2. Karu memimpin kegiatan case conference
3. Karu mengikuti visite dokter
4. Karu melakukan ronde keperawatan dan journal reading
5. Karu menjalankan clinical pathway
6. Karu merencanakan dan mengadakan rapat rutin bulanan dengan PP
7. Karu memonitor kebersihan ruang rawat
8. Karu mengendalikan patient safety dan infeksi nosokomial di ruang

rawat
9. Karu membuat rekapitulasi mutu, infeksi nosokomial, serta SAK di

ruang rawat



IV. ASPEK ASUHAN KEPERAWATAN
A. Persiapan

1. Mengkaji data subjektif dan objektif pasien/keluarga
2. Merumuskan masalah keperawatan pasien/keluarga
3. Merencanakan tindakan keperawatan untuk pasien
4. Merencanakan tindakan keperawatan untuk keluarga

B. Pelaksanaan Tindakan Keperawatan
1. Mengucapkan salam
2. Melakukan evaluasi/validasi masalah pasien/keluarga
3. Membuat kontrak dengan pasien/keluarga
4. Mendiskusikan tentang masalah yang terjadi
5. Mendiskusikan cara-cara mengatasi masalah
6. Melatih pasien/keluarga cara mengatasi masalah
7. Memberikan pujian atas keberhasilan pasien/keluarga
8. Menggunakan teknik komunikasi terapeutik
9. Mengevaluasi respon subjektif pasien/keluarga
10. Mengevaluasi respon objektif pasien/keluarga
11. Melakukan kontrak pertemuan berikutnya dengan pasien/keluarga
12. Melakukan pertemuan dengan pasien dan keluarga minimal setiap

dua hari untuk membahas kondisi pasien
13. Memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga
14. Membuat perencanaan pasien pulang dan menyiapkan kelengkapan

pasien pulang
C. Dokumentasi Asuhan Keperawatan

1. Mendokumentasikan data hasil pengkajian
2. Mendokumentasikan masalah keperawatan pasien/keluarga
3. Mendokumentasikan tindakan keperawatan terhadap

pasien/keluarga
4. Mendokumentasikan evaluasi terhadap tindakan keperawatan

pasien/keluarga (SOAP)
Total skor

Keterangan:
Dilakukan = nilai 1 Nilai = Total skor x 100 = ………..
Tidak dilakukan = nilai 0 54

Tanggapan yang disupervisi : ………………………………………………………………………………………………………………
Pengarahan langsung : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Saran dan tindak lanjut : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Perawat yang disupervisi, Supervisor,

(…………………………………………………..) (…………………………………………………)

Mengetahui,
Manajer Keperawatan

(………………………………………………..)



INSTRUMEN SUPERVISI PADA PERAWAT PRIMER / KETUA TIM

Nama Perawat : Hari/Tanggal :
Supervisor : Ruangan :

Petunjuk:
Beri tanda check list (v) pada kolom “Ya” bila pekerjaan dilakukan dan pada kolom “Tidak” bila pekerjaan tidak
dilakukan.

No. Aspek yang dinilai Dilakukan
Ya Tidak

I. ASPEK MANAJEMEN
A. Perencanaan

1. PP / Katim memiliki rencana harian
2. PP / Katim memiliki rencana bulanan

B. Pengorganisasian
1. PP / Katim memiliki jadwal dinas untuk timnya
2. PP / Katim memiliki daftar pasien yang dikelola timnya
3. PP / Katim menetapkan PA yang bertanggung jawab pada pasien setaip

shift
C. Pengarahan

1. Perawat memimpin pre conference
2. Perawat memimpin post conference
3. PP / Katim memberi motivasi dan dukungan kepada PA dalam

melaksanakan tugasnya
4. PP / Katim menjadi role model bagi PA
5. PP / Katim melibatkan PA dalam pengambilan keputusan
6. PP / Katim mendelegasikan tugas kepada perawat yang memiliki

kompetensi yang dibutuhkan.
7. PP / Katim mengevaluasi tugas yang telah didelegasikan kepada PA
8. PP / Katim memiliki jadwal supervisi untuk stafnya
9. PP / Katim melaksanakan supervisi sesuai dengan kaidah supervisi
10. PP / Katim menyampaikan hasil supervisi kepada PA
11. PP / Katim memberikan umpan balik terhadap hasil supervisi kepada PA

D. Pengendalian
1. PP / Katim memonitor pelaksanaan dokumentasi pada catatan asuhan

keperawatan yang dilakukan oleh PA
2. PP/ Katim menyebarkan angket kepuasan pasien/keluarga

II. ASPEK COMPENSATORY REWARD
1. PP / Katim melakukan penilaian kinerja perawat pelaksana sesuai jadwal
2. PP / Katim mendokumentasikan hasil penilaian kinerja perawat PA
III. ASPEK PROFESSIONAL RELATIONSHIP
1. PP / Katim mengikuti kegiatan case conference
2. PP / Katim mengikuti studi kasus ronde keperawatan dan jornal reading

yang dilaksanakan oleh kepala ruang
3. PP / Katim melaksanakan cinical pathway
4. PP / Katim membimbing mahasiswa yang sedang praktek keperawatan

di unit kerja dan bekerjasama dengan CI dan HN
5. PP / Katim melakukan kolaborasi dengan dokter dalam hal

perkembangan kesehatan pasien, program terapi dan evaluasi
pelayanan keperawatan yang diberikan pada pasien

6. PP / Katim mengikuti visite dokter
IV. ASPEK ASUHAN KEPERAWATAN
A. Persiapan

1. Mengkaji data subjektif dan objektif pasien/keluarga



2. Merumuskan masalah keperawatan pasien/keluarga
3. Merencanakan tindakan keperawatan untuk pasien
4. Merencanakan tindakan keperawatan untuk keluarga

B. Pelaksanaan Tindakan Keperawatan
1. Mengucapkan salam
2. Melakukan evaluasi/validasi masalah pasien/keluarga
3. Membuat kontrak dengan pasien/keluarga
4. Mendiskusikan tentang masalah yang terjadi
5. Mendiskusikan cara-cara mengatasi masalah
6. Melatih pasien/keluarga cara mengatasi masalah
7. Memberikan pujian atas keberhasilan pasien/keluarga
8. Menggunakan teknik komunikasi terapeutik
9. Mengevaluasi respon subjektif pasien/keluarga
10. Mengevaluasi respon objektif pasien/keluarga
11. Melakukan kontrak pertemuan berikutnya dengan pasien/keluarga
12. Melakukan pertemuan dengan pasien dan keluarga minimal setiap dua

hari untuk membahas kondisi pasien
13. Memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga
14. Membuat perencanaan pasien pulang dan menyiapkan kelengkapan

pasien pulang
C. Dokumentasi Asuhan Keperawatan

1. Mendokumentasikan data hasil pengkajian
2. Mendokumentasikan masalah keperawatan pasien/keluarga
3. Mendokumentasikan tindakan keperawatan terhadap pasien/keluarga
4. Mendokumentasikan evaluasi terhadap tindakan keperawatan

pasien/keluarga (SOAP)
Total skor
NILAI AKHIR

Keterangan:
Dilakukan = nilai 1 Nilai = Total skor x 100 = ………..
Tidak dilakukan = nilai 0 48

Tanggapan yang disupervisi : ………………………………………………………………………………………………………………
Pengarahan langsung : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Saran dan tindak lanjut : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Perawat yang dinilai, Kepala Ruang,

(…………………………………………………..) (…………………………………………………)
Mengetahui,
Supervisor

(………………………………………………..)



INSTRUMEN SUPERVISI PADA SUPERVISOR KEPERAWATAN

Nama Perawat : Hari/Tanggal :
Supervisor : Ruangan :

Petunjuk:
Beri tanda check list (v) pada kolom “Ya” bila pekerjaan dilakukan dan pada kolom “Tidak” bila pekerjaan tidak
dilakukan.

No. Kriteria Penilaian
SE EK

I. PENDEKATAN MANAJEMEN
A. Perencanaan

1. Supervisor memiliki program kerja sesuai dengan bidangnya
2. Menyusun RKAT dan anggaran bisnis keperawatan

B. Pengorganisasian
1. Koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas
2. Koordinasi dengan IPS, Satpam, Farmasi, Rumah Tangga dan Gizi sesuai

kebutuhan di wilayah kerjanya
C. Pengarahan

1. Melakukan supervisi keperawatan kepada kepala ruangan
2. Mengikuti supervise keliling / ronde keperawatan
3. Melakukan tugas jaga kontrole pada hari Minggu, hari besar dan

supervisor incharge
4. Menampung keluhan-keluhan dan membantu menyelesaikan masalah

dari ruangan
5. Memantau kepala ruangan melakukan operan pada shift pagi dan siang

di wilayah kerjanya.
D. Pengendalian

1. Memantau kehadiran kerja kepala ruangan di wilayah kerjanya
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja
II. COMPENSATORY REWARD
1. Melakukan penilaian kinerja karu sesuai jadwal
2. Mengajukan usulan kenaikan pangkat dan mengoreksi angka kredit

perawat
III. PROFESSIONAL RELATIONSHIP
1. Mengikuti rapat-rapat koordinasi di lingkungan departemen IKA
2. Mengadakan rapat pertemuan berkala dengan kepala ruangan dan

tenaga kesehatan lain
3. Menyampaikan kebijakan dan pengumuman dari jajaran direksi dan

bidang keperawatan
4. Memberikan usulan masukan kepada manajer keperawatan dan jajaran

departemen IKA
Total skor
NILAI AKHIR

Keterangan:
Dilakukan = nilai 1 Nilai = Total skor x 100 = ………..
Tidak dilakukan = nilai 0 17

Tanggapan yang disupervisi : ………………………………………………………………………………………………………………
Pengarahan langsung : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Saran dan tindak lanjut : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Perawat yang dinilai, Manajer Keperawatan,

(…………………………………………………..) (…………………………………………………)


