
PEDOMAN

Supervisi Kepala Ruangan

Pengertian Supervisi atau pengawasan adalah proses pengawasan terhadap

pelaksanaan kegiatan untuk memastikan apakah kegiatan

tersebutberjalan sesuai tujuan organisasi dan standar yang telah

ditetapkan

Tujuan 1. Memperhatikan anggota unit organisasi di samping itu area kerja

dan pekerjaan itu sendiri

2. Mempertahankan rencana, kegiatan, dan evaluasi dari pekerjaanya.

3. Meningkatkan kemampuan pekerjaan melalui orientasi, latihan,dan

bimbingan individu sesuai kebutuhannya serta mengarahkan

kepada kemampuan ketrampilan keperawatan.

Kebijakan 1. Kepala Bagian Keperawatan

2. Kepala Ruang

3. Ketua Tim

Petugas Perawat

Pedoman Pernyataan Ya Tidak

1. Kepala ruangan mengontrol kecakupan fasilitas

peralatan dan sarana setiap jam.

2. Kepala ruangan mengecek personil perawat

yang dinas sesuai jadwal dinas setiap hari.

3. Kepala ruangan membagi tugas sesuai

kompetensi perawat.

4. Kepala ruangan menjalankan tugas yang harus

dikerjakan perawat.

5. Kepala ruangan mengatur pekerjaan perawat

secara tidak adil

6. Kepala ruangan melakukan supervisi kepada

perawat secara diam-diam

7. Kepala ruangan memberikan bimbingan pada

saat perawat melakukan tindakan keperawatan.

8. Kepala ruangan mensosialisasikan rencana

supervisi kepada perawat.



9. Kepala ruangan melakukan supervisi sesuai

aturan yang telah disepakati.

10. Kepala ruangan memberikan arahan saat

supervisi sesuai standar yang telah ditetapkan

rumah sakit.

11. Kepala ruangan memberikan reinforcement

kepada perawat atas prestasi yang dicapai.

12. Kepala ruangan memberikan masukan kepada

perawat saat supervisi.

13. Kepala ruangan menguasai prosedur tindakan

keperawatan sehingga dapat memberi contoh

saat melakukan supervisi.

14. Kepala memeriksa hasil pekerjaan perawat

sesuai standar.

15. Kepala ruangan memberikan umpan balik

terhadap hasil supervisi.

16. Setiap hari dilakukan kegiatan pre conference

pada saat pergantian dinas.

17. Pre conference dihadiri oleh semua perawat

yang dinas.

18. Saat pre conference kepala ruangan memberikan

kesempatan kepada perawat yang dinas

sebelumnya untuk menyampaikan masalah

pasien.

19. Kepala ruangan berusaha mencari solusi

terhadap permasalahan yang ditemukan perawat.

20. Kepala ruangan memberikan arahan-arahan pada

saat pre conference.

21. Kepala ruangan memberikan kesempatan kepada

perawat untuk mendiskusikan masalah pasien.

22. Kepala ruangan membantu perawat untuk

menyelesaikan masalah yang ditemui di

ruangan.



23. Kepala ruangan selalu mengingatkan untuk

membina hubungan yang baik dengan pasien.

24. Kepala ruangan menyampaikan pentingnya

kerjasama antar perawat.

25. Arahan yang diberikan kepala ruangan bersifat

menghakimi atau menyalahkan perawat.

26. Di ruangan tempat bekerja kepala ruangan

mengadakan pertemuan dengan perawat untuk

membahas SOP/SAK atau dokumentasi askep.

27. Kepala ruangan menjelaskan cara pengisian

dokumentasi asuhan keperawatan yang tepat.

28. Kepala ruangan menjelaskan manfaat

pembahasan standar untuk meningkatkan

tanggung jawab perawat terhadap praktik

keperawatan.

29. Pada pertemuan membahas standar, kepala

ruangan menyampaikan tujuan pertemuan.

30. Kepala ruangan menyampaikan pentingnya

topik yang akan dibaha sdalam pertemuan.

31. Saya dilibatkan pada pertemuan pembahasan

standar.

32. Kepala ruangan menyampaikan kaitan topik

yang dibahas dengan patient safety.

33. Kepala ruangan menyampaikan pentingnya

meningkatkan praktik professional melalui

pembahasan standar.

34. Kepala ruangan mendorong saya untuk

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.

35. Hasil pertemuan pembahasan standar

didokumentasikan.



Instrumen Supervisi Pengelolaan Askep

Hari/Tanggal : ………………… Supervisor : …………………………

Yang Disupervisi : ………………… Ruangan : …………………………

Aspek Penilaian Parameter Bobot

Dilakukan

KeteranganYa Tidak

Pengkajian dan Analisa

Data

A. Terdapat form asuhan

keperawtan

B. Pengumpulan data

komprehensif

C. Analisa data

D. Merumuskan masalah

E. Prioritas masalah

2

2

2

2

2

Diagnosa Keperawatan Menentukan diagnosa keperawatan,

penetapan diagnosa tunggal 10

Rencana Keperawatan Rencana keperawatan mengandung:

A. Diagnosa

B. Tujuan & deadline

C. Rencana tindakan

2

4

4

Implementasi A. Implementasi sesuai dengan

renpra

B. Tindakan sesuai dengan SP

C. Paraf/nama terang

4

4

2

Evaluasi Evaluasi proses mencakup S O A P 10

Dokumentasi Dokumentasi lengkap dengan

catatan

A. Tulisan jelas dan terbaca

B. Penulisan pada format yang

3

3



tepat/lengkap

C. Tidak boleh ada tip-ex

D. Terdapat nama dan tanda

tangan

2

2

Total Nilai

Kriteria:

Baik : 51-60

Cukup : 45-50

Kurang : <45

Bangli, .....…..….. 2015

Kepala Ruangan



Contoh Supervisi pelaksanaan DRK

Hari/Tanggal : ………………………

Tempat DRK : ………………………

No. Pelaksanaan Kegiatan Ya Tidak Keterangan

1. Fasilitator memberi salam dan membuka

pertemuan

2. Fasilitator menyampaikan persyaratan diskusi

yaitu:

a. Posisi fasilitator, penyaji dan anggota setara

b. Tidak boleh ada dominasi

c. Berbicara hanya satu orang dalam satu saat

d. Tidak ada yang merasa dipojokkan

3. Fasilitator memberikan kesempatan presenter

untuk mempresentasikan materi selama 10 menit.

4 Fasilitator memberikan kesempatan diskusi

selama 30 menit atau lebih untuk klarifikasi oleh

peserta ditujukkan kepada presenter secara

bergilir menggunakan arah jarum jam

5. Fasilitator mencatat klarifikasi yang diajukkan

peserta dan jawaban presenter (merujuk kepada

standar)

6. Setiap diskusi selesai, fasilitator kembali bertanya

kepada setiap peserta “apa yang bisa dipelajari

dari diskusi ini?”

7. Fasilitator mencatat setiap pernyataan dari setiap

peserta dalam pembelajaran DRK ini

8 Fasilitator membuat kesimpulan dari hasil

klarifikasi dan pernyataan setiap peserta sebagai

dasar menentukan “ISU” atau masalah yang

muncul dalam DRK

9. Fasilitator klarifikasi kepada peserta tentang isu-



isu yang muncul untuk disepakati

10 Fasilitator menyepakati tindak lanjut isu atau

masalah yang muncul dan mununjuk

penanggungjawabnya

11 Para peserta mengisi daftar hadir

12 Fasilitator menutup DRK dan semua peserta

saling bersalaman



Format Laporan Supervisi

MASALAH YANG

DITEMUKAN

PENYEBAB REKOMENDASI ATAU

SARAN

Tanda tangan perawat yang
disupervisi

( )

Bangli, ………….. 2015
Tanda tangan supervisor

( )



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Supervisi diartikan sebagai pengamatan atau pengawasan secara langsung terhadap

pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya rutin. Seorang yang melakukan supervisi disebut

supervisor. Supervisi dalam praktik keperawatan professional adalah suatu proses

pemberian berbagai sumber yang dibutuhkan perawat untuk menyelesaikan tugas-tugas

dalam mencapai tujuan organisasi. Supervisi dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu

tugas teknis dan manajerial. Hampir semua tugas teknis dapat didelegasikan karena

memerlukan supervisi dan pemberian wewenang. Misalnya, staf dapat menyusun suatu

perencanaan, anggaran pembelian dan kegiatan yang lainnya tetapi tugas untuk membuat

persetujuan, rekomendasi, pelaksanaan masih merupakan hak dan wewenang seorang

supervisor.

B. Saran

Supervisi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan

fungsi supervisi dengan terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sebagai

supervisor melalui pelatihan ataupun self education. Mengoptimalkan peran supervisor

dalam melaksnakan kegiatan edukatif, suportif dan manajerial dengan cara melaksankan

kegiatan superfisi secara terprogram dan terjadwal untuk meningkatkan kepuasan kerja

dan kinerja perawat pelaksana.


