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KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada 
Allah SWT, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga 
kami bisa menyelesaikan buku panduan yang berjudul 
“Buku Ajar Dokumentasi Keperawatan” dengan tepat waktu. 
Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk 
membantu para mahasiswa dalam memahami Konsep 
Dokumentasi Keperawatan, Teknik Dokumentasi dan 
Pelaporan Tataran Klinik , Sistem Informasi Keperawatan, 
Aspek Legal Pendokumentasian dalam Keperawatan, 
Model Pendokumentasian Asuhan Keperawatan, dan Cara 
Pendokumentasian Asuhan Keperawatan.

Buku ini juga akan memberikan informasi secara 
lengkap mengenai Dokumentasi Keperawatan dari 
berbagai penulis atau peneliti yang namanya sudah 
terkenal dimana-mana. 

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan 
buah hasil kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak 
yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam 
menyelesaikan buku ini, seperti pembuatan cover, editing 
dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak 
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 
memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami 
sebelum maupun ketika menulis buku ajar Dokumentasi 
Keperawatan Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat 
masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, 
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kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, 
agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis 
sebuah buku.



Buku Ajar Dokumentasi Keperawatan v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................... iii
DAFTAR ISI .................................................................................... v

BAB I
KONSEP DOKUMENTASI ......................................................... 1
A. Tujuan Pembelajaran ........................................................ 1
B. Materi  .................................................................................... 1
C. Rangkuman .......................................................................... 10
D. Tugas ...................................................................................... 10
E. Referensi ................................................................................ 12
F. Glosarium .............................................................................. 13

BAB II 
TEHNIK DOKUMENTASI DAN PELAPORAN DALAM 
TATARAN KLINIK ......................................................................... 15
A. Tujuan Pembelajaran ........................................................ 15
B. Materi ..................................................................................... 15
C. Rangkuman .......................................................................... 23
D. Tugas ...................................................................................... 24
E. Referensi ................................................................................ 25
F. Glosarium  ............................................................................ 26

BAB III
SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN .................................. 29
A. Tujuan Pembelajaran ........................................................ 29
B. Materi ..................................................................................... 29
C. Rangkuman .......................................................................... 39



Buku Ajar Dokumentasi Keperawatanvi

D. Tugas ...................................................................................... 40
E. Referensi ................................................................................ 41
F. Glosarium  ............................................................................ 41

BAB IV
ASPEK ATIK DAN LEGAL DALAM 
PENDOKUMENTASIAN KEPERAWATAN ............................. 43
A. Tujuan Pembelajaran ........................................................ 43
B. Materi ..................................................................................... 43
C. Tugas ...................................................................................... 53
D. Glosarium .............................................................................. 55
E. Daftar Pustaka ..................................................................... 56

BAB V
MODEL DOKUMENTASI KEPERAWATAN ........................... 59
A. Tujuan Pembelajaran ........................................................ 59
B. Materi ..................................................................................... 59
C. Rangkuman .......................................................................... 74
D. Tugas ...................................................................................... 75
E. Referensi ................................................................................ 76
F. Glosarium .............................................................................. 76

BAB VI
CARA PENDOKUMENTASIAN ASUHAN 
KEPERAWATAN ............................................................................ 79
A. Tujuan Pembelajaran ........................................................ 79
B. Materi ..................................................................................... 79
C. Rangkuman .......................................................................... 107
D. Tugas ...................................................................................... 108
E. Referensi ................................................................................ 109



Buku Ajar Dokumentasi Keperawatan 1

BAB I
KONSEP DOKUMENTASI

Ns. Marini Agustin, S.Kep., M.Kep.

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah menyelesaikan BAB 1 tentang Konsep 

Dokumentasi, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan Pengertian Dokumentasi
2. Menjelaskan Tujuan Dokumentasi Keperawatan
3. Menjelaskan Manfaat Dokumentasi Keperawatan
4. Menjelaskan Prinsip Dokumentasi

B. Materi 
Dokumentasi keperawatan merupakan unsur 

penting dalam sistem pelayanan kesehatan, karena 
adanya dokumentasi yang baik, informasi mengenai 
keadaan kesehatan pasien dapat diketahui secara 
berkesinambungan. Disamping itu dokumentasi merupakan 
dokumen legal tentang pemberian asuhan keperawatan.

Asuhan keperawatan merupakan hal sangat penting 
bagi seorang perawat. Kemampuan memberikan 
pelayanan yang baik serta kemudian dapat secara efektif 
mengkomunikasikan tentang perawatan pasien tergantung 
pada seberapa baik kualitas informasi yang diberikan serta 
dokumentasi yang disediakan untuk dimanfaatkan oleh 



Buku Ajar Dokumentasi Keperawatan2

semua profesional kesehatan dan antar bidang pelayanan 
kesehatan (Hayrinena 2010)

1. Pengertian Dokumentasi.
Dokumentasi didefinisikan sebagai segala sesuatu 

yang tertulis atau tercetak yang dapat diandalkan sebagai 
catatan tentang bukti bagi individu yang berwenang 
(Potter dan Perry, 2002).

Dokumentasi merupakan bagian integral proses 
keperawatan, bukan sesuatu yang berbeda dari metode 
problem solving. Dokumentasi proses keperawatan 
mencakup pengkajian, identifikasi masalah, perencanaan, 
tindakan, dan evaluasi terhadap pasien (Nursalam, 2009)

Dokumentasi keperawatan adalah suatu dokumen atau 
catatan yang berisi data tentang keadaan pasien yang dilihat 
tidak saja dari tingkat kesakitannya akan tetapi juga dilihat 
dari jenis, kualitas dan kuantitas dari layanan yang telah 
diberikan perawat dalam memenuhi kebutuhan (Ali, 2010).

Metode sistematis untuk mengidenfikasi masalah 
pasien, merencanakan, mengimplementasi strategi 
pemecahan masalah, mengevaluasi efektifitas dari tindakan 
keperawatan yang telah diberikan (Kozier dan ERB 2011)

2. Tujuan Dokumentasi Keperawatan
Setiadi (2012), tujuan dari dokumentasi keperawatan 

yaitu:
a. Sarana komunikasi: dokumentasi yang dikomunikasikan 

secara akurat dan lengkap dapat berguna untuk 
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membantu koordinasi asuhan keperawatan yang 
diberikan oleh tim kesehatan, mencegah informasi yang 
berulang terhadap pasien atau anggota tim kesehatan 
atau mencegah tumpang tindih, bahkan sama sekali 
tidak dilakukan untuk mengurangi kesalahan dan 
meningkatkan ketelitian dalam memberikan asuhan 
keperawatan pada pasien, membantu tim perawat 
dalam menggunakan waktu sebaik-baiknya.

b. Sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat: 
sebagai upaya untuk melindungi klien terhadap 
kuallitas pelayanan keperawatan yang diterima dan 
perlindungan terhadap keamanan perawat dalam 
melaksanakan tugasnya maka perawat diharuskan 
mencatat segala tindakan yang dilakukan terhadap klien.

c. Sebagai informasi statistik: data statistik dari 
dokumentasi keperawatan dapat membantu 
merencanakan kebutuhan di masa mendatang, baik 
SDM, sarana, prasarana dan teknis.

d. Sebagai sarana pendidikan: dokumentasi asuhan 
keperawatan yang dilaksanakan secara baik dan benar 
akan membantu para siswa keperawatan maupun siswa 
kesehatan lainnya dalam proses belajar mengajar untuk 
mendapatkan pengetahuan dan membandingkannya, 
baik teori maupun praktik lapangan.

e. Sebagai sumber data penelitian: informasi yang ditulis 
dalam dokumentasi dapat digunakan sebagai sumber 
data penelitian. Hal ini sarat kaitannya dengan yang 
dilakukan terhadap asuhan keperawatan yang diberikan 
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sehingga melalui peneltiian dapat diciptakan satu bentuk 
pelayanan keperawatan yang aman, efektif dan etis.

f. Sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan: 
melalui dokumentasi yang dilakukan dengan baik 
dan benar, diharapkan asuhan keperawatan yang 
berkualitas dapat dicapai, karena jaminan kualitas 
dapat diwujudkan tanpa dokumentasi yang kontinu, 
akurat dan rutin baik yang dilakukan oleh perawat 
maupun tenaga kesehatan lainnya.

g. Sebagai sumber data perencanaan asuhan keperawatan 
berkelanjutan: dengan dokumentasi akan didapatkan 
data yang aktual dan konsisten mencakup seluruh 
kegiatan keperawatan yang dilakukan melalui tahapan 
proses keperawatan

3. Manfaat Dokumentasi Keperawatan.
Perawat bertanggung jawab untuk mengumpulkan 

data dan mengkaji status kesehatan klien, menentukan 
rencana asuhan keperawatan yang ditunjukkan untuk 
mencapai tujuan keperawatan dalam mencapai tujuan 
perawatan dan mengkaji ulang serta merevisi kembali 
rencana asuhan (American Nurses Association), oleh sebab 
itu maka pendokumentasian sangat penting bagi perawat 
karena sebagai dasar hukum tindakan keperawatan 
yang sudah dilakukan jika suatu saat nanti ada tuntutan 
dari pasien. Berikut terdapat beberapa manfaat dari 
pendokumentasian keperawatan:



Buku Ajar Dokumentasi Keperawatan 5

a. Hukum
Standar dokumentasi memuat aturan atau ketentuan 
tentang pelaksanaan pendokumentasian. Kualitas 
kebenaran standar pendokumentasian akan mudah 
dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai 
perlindungan atas gugatan karena sudah memiliki 
standar hukum.

b. Kualitas pelayanan
Dokumentasian data klien yang lengkap dan akurat 
akan memberikan kemudahan bagi perawat dalam 
membantu menyelesaikan masalah klien seperti 
melihat data-data pasien tentang kemajuan atau 
perkembangan dari pasien secara objektif dan 
mendekteksi kecenderungan yang mungkin terjadi. 
Hal tersebut akan membantu meningkatkan kualitas 
(mutu) pelayanan keperawatan

c. Komunikasi
Dokumentasi keperawatan merupakan alat perekam 
terhadap masalah yang berkaitan dengan kebutuhan 
pelayanan keperawatan yang meliputi kebutuhan 
biologi, psikologi, sosial dan spiritual. Profesi lain 
juga dapat melihat dokumentasi yang ada dan 
dapat dijadikan media komunikasi sebagai pedoman 
dalam memberikan asuhan keperawatan, selain itu 
pendokumentasian menghindari dan mencegah 
informasi yang berulang dan kesalahan dapat 
diminimalkan sehingga dapat meningkatkan kualitas 
asuhan keperawatan.
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d. Keuangan
Dokumentasi dapat bernilai keuangan semua asuhan 
keperawatan yang belum,sedang dan telah diberikan 
didokumentasikan dengan lengkap dan dapat 
dipergunakan sebagai acuan atau pertimbangan 
dalam biaya keperawatan bagi klien

e. Pendidilkan
Dokumentasi memiliki nilai pendidikan, karena isi dari 
dokumentasi menyangkut kronologis dari kegiatan 
asuhan keperawatan yang dapat dipergunakan sebagai 
bahan atau referensi pembelajaran bagi peserta didik 
atau profesi keperawatan

f. Penelitian
Dokumentasi keperawatan mempunyai nilai penelitian, 
data yang terdapat di dalamnya mengandung 
informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan atau 
objek rsiet dan pengembangan profesi keperawatan.

g. Akreditasi
Melalui dokumentasi keperawatan akan dapat 
dilihat sejauh mana peran dan fungsi perawat dalam 
memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Hal 
ini selain bermanfaat bagi peningkatan mutu kualitas 
pelayanan juga bagi individu perawat dalam mencapai 
tingkat kepangkatan yang lebih tinggi.

Sedangkan menurut Serri (2010),manfaat dokumentasi 
keperawatan adalah sbb:
a. Bernilai hukum yaitu dokumentasi keperawatan 

dapat dijadikan sebagai bukti dalam persoalan yang 
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berhubungan dengan dengan pelayanan kesehatan 
yang diberikan kepada pasien yang bersangkutan.

b. Kualitas pelayanan yaitu memberi kemudahan dalam 
menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan sehingga 
tercapai pelayanan kesehatan yang berkualitas.

c. Sebagai alat komunikasi yaitu sebagai alat perekam 
terhadap masalah yang berkaitan dengan pasien.

d. Terhadap keuangan yaitu sebagai acuan atau 
pertimbangan dalam biaya perawatan terhadap pasien.

e. Terhadap pendidikan yaitu sebagai bahan atau 
referensi pembelajaran.

f. Terhadap penelitian, sebagai bahan atau objek riset 
dalam pengembangan profesi keperawatan.

g. Untuk akreditasi sebagai acuan untuk mengetahui 
sejauh mana peran dan fungsi perawat dalam 
memberikan asuhan keperawatan kepada pasien

4. Prinsip Dokumentasi
Dokumentasi bagian integral dari pemberian asuhan, 

konsisten, berdasarkan format, dilakukan oleh yang 
melakukan tindakan, segera, dibuat secara kronologis, 
singkatan baku, waktu, pelaksanaan jelas, inisial dan 
paraf serta catatan akurat dan bersifat rahasia. Berikut 
merupakan prinsip dari pendokumentasian, yaitu:
a. Mengandung nilai administratif, misalnya rangkaian 

pendokumentasian kegiatan pelayanan keperawatan 
merupakan alat pembelaan yang sah manakala terjadi 



Buku Ajar Dokumentasi Keperawatan8

gugatan sehingga isi dokumentasi harus mudah dibaca 
(legality), ringkas (Breafity) dan akurat

b. Mengandung nilai hukum, misalnya catatan medis 
kesehatan keperawatan dapat dijadikan sebagai 
pegangan hukum bagi rumah sakit, petugas kesehatan 
maupun pasien.

c. Mengandung nilai keuangan, kegiatan pelayanan 
keperawatan akan menggambarkan tinggi rendahnya 
biaya perawatan yang merupakan sumber perencanaan 
keuangan rumah sakit.

d. Mengandung nilai riset, seperti pencatatan mengandung 
data atau informasi atau bahan yang dapat digunakan 
sebagai onjek penelitian karena dokumentasi 
merupakan informasi yang terjadi di masa lalu

e. Mengandung nilai edukasi, seperti pencatatan 
keperawatan dapat digunakan sebagai referensi atau 
bahan pengajaran di perawat profesi S1 pemakai.

Prinsip-prinsip Pendokumentasian Keperawatan secara 
rinci dijelaskan oleh Potter & Perry (2005), seperti: 
a. Dilarang menghapus menggunakan tipe-x atau 

mencatat tulisan yang salah, ketika mencatat yang 
benar menggunakan garis pada tulisan yang salah, kata 
salah lalu di paraf kemudian tulis catatan yang benar.

b. Dilarang menulis komentar yang bersifat mengkritik 
klien maupun tenaga kesehatan lain. Karena bisa 
menunjukkan perilaku yang tidak profesional atau 
asuhan keperawatan yang tidak bermutu.
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c. Melakukan koreksi kesalahan dengan segera karena 
kesalahan menulis diikuti kesalahan tindakan.

d. Catatan harus akurat, teliti dan reliabel, pastikan apa 
yang ditulis adalah fakta, jangan berspekulatif atau 
menulis perkiraan saja.

e. Jangan biarkan bagian kososng pada akhir catatan 
perawat, karena dapat menambahkan informasi yang 
tidak benar pada bagian yang kosong tadi, untuk itu 
buat garis horizontal sepanjang area yang kosong dan 
bubuhkan tanda tangan dibawahnya.

f. Seluruh catatan wajib dapat dibaca dan ditulis dengan 
tinta dan menggunakan bahasa yang jelas.

g. Ketika perawat mendapat instruksi, catat ulang untuk 
mengklarifikasi.

h. Tulis hanya untuk diri sendiri karena perawat 
bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas 
informasi yang ditulisnya

i. Hindari penggunaan tulisan yang bersifat umum 
(kurang spesifik), karena informasi yang spesifik tentang 
kondisi klien atas kasus bisa secara tidak sengaja 
terhapus jika informasi terlalu umum. Oleh karena itu 
tulisan harus lengkap, singkat, padat dan obyektif.

j. Pastikan urutan kejadian dicatat dengan benar dan 
ditandatangani setiap selesai menulis dokumentasi. 
Dengan demikian dokumentasi keperawatan harus 
obyektif, komprehensif, akurat dan menggambarkan 
keadaan klien serta apa yang terjadi pada dirinya.
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C. Rangkuman
Dokumentasi keperawatan adalah suatu dokumen 

atau catatan yang berisi data tentang keadaan pasien 
yang mencakup pengkajian, identifikasi masalah, 
perencanaan, implementasi strategi pemecahan masalah 
dan mengevaluasi efektifitas dari tindakan keperawatan 
yang telah diberikan. Dokumentasi bagian integral 
dari pemberian asuhan, konsisten, berdasarkan format, 
dilakukan oleh yang melakukan tindakan, segera, dibuat 
secara kronologis, singkatan baku, waktu, pelaksanaan jelas, 
inisial dan paraf serta catatan akurat dan bersifat rahasia. 
Pendokumentasian sangat penting bagi perawat karena 
sebagai dasar hukum tindakan keperawatan yang sudah 
dilakukan jika suatu saat nanti ada tuntutan dari pasien.

D. Tugas
1. Suatu dokumen atau catatan yang berisi data 

tentang keadaan pasien yang dilihat tidak saja dari 
tingkat kesakitan akan tetapi juga dilihat dari jenis, 
kualitas dan kuantitas dari layanan yang telah 
diberikan perawat dalam memenuhi kebutuhan 
pasien. Ini pengertian dari:
a. Dokumentasi keperawatan
b. Diagnosa keperawatan
c. Masalah keperawatan
d. Profesi keperawatan
e. proses keperawatan
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2. Tujuan pendokumentasian keperawatan sebagai 
berikut
a. Sebagai media untuk mendefinisikan fokus 

keperawatan bagi pasien dan kelompok.
b. Untuk membedakan tanggung gugat perawat 

dengan anggota tim kesehatan lainnya.
c. Sebagai sarana untuk melakukan evaluasi 

terhadap tindakan yang telah diberikan 
kepada pasien.

d. Sebagai data yang dibutuhkan secara 
administratif dan legal formal.

e. Semua benar.
3. Manfaat dokumentasi keperawatan secara umum 

adalah:
a. Mencegah pengabaian dan penanggulangan 

yang tidak perlu.
b. Mempermudah komunikasi.
c. Memberi fleksibilitas dalam memberi askep.
d. Mendorong partishiftasi pasien.Memberi 

kepuasan kepada perawat.
e. Semua benar.

4. Prinsip-prinsip dokumentasi keperawatan terdiri dari:
a. Tersedia format untuk dokumentasi.
b. Dokumentasi dilakukan oleh orang yang 

melakukan tindakan atau mengobservasi 
langsung.
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c. Dokumentasi dibuat segera setelah melakukan 
tindakan.

d. Catatan dibuat kronologis.Penulisan singkatan 
dilakukan secara umum.

e. Semua benar.
5. Manfaat dokumentasi askep dilihat dari beberapa 

aspek menurut Nursalam (2008),
a. Kualitas pelayanan, komunikasi
b. Aspek hukum
c. Penelitian
d. Pendidikan
e. Semua benar
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BAB II 
TEHNIK DOKUMENTASI DAN PELAPORAN 

DALAM TATARAN KLINIK

Ns.Muhamad Idris, S.Kep., MKKK

A. Tujuan Pembelajaran
1. Tujuan Umum

Mampu memahami tehnik dokumentasi dan 
pelaporan dalam tataran klinik

2. Tujuan Khusus
a. Mampu memahami sejarah perkembangan 

komputer dalam keperawatan
b. Mampu memahami Implementasi system 

informasi keperawatan di RS

B. Materi
1. Sejarah Perkembangan Komputer dalam 

keperawatan
Dunia teknologi komputer masuk ke dunia kesehatan 

tidak seiring dengan awal mulanya komputer diciptakan. 
manfaat yang didapatkan dari komputer dimulai pada 
akhir tahun 1960-an dan 1970-an pada masa itu dunia 
kedokteran dan keperawatan mulai ada catatan di dalam 
komputer, harapannya dengan adanya data di dalam 
komputer dapat dengan mudah untuk mengeluarkan data-
data yang diinput menjadi sebuah laporan. (Indrajit, 2000)
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Peran komputer pada zaman sekarang sangat penting, 
dengan adanya komputer manfaat yang dirasakan tidak 
hanya oleh user atau penggunanya tetapi juga oleh 
instansi yang terkait, seperti klinik, puskesmas dan rumah 
sakit. Peran komputer juga seharusnya dirasakan oleh 
pasien, karena pelayanan utama untuk setiap institusi 
kesehatan adalah kepada pasien, jadi yang utama adalah 
yang dirasakan secara langsung oleh pasien, diantaranya: 
a. Patient Safety

Setiap instansi pelayanan kesehatan harus mengarah 
kepada patient safety. Begitu juga keberadaan 
teknologi komputer harapannya dapat mendukung 
keselamatan pasien. Sebuah perangkat komputer 
yang digunakan di rumah sakit untuk memasukkan 
data pasien ke dalam komputer, secara tidak langsung 
dapat menolong jiwa pasien. Coba kita bayangkan jika 
seorang petugas kesehatan lupa bagian tangan mana 
yang harus diamputasi, mungkin seharusnya tangan 
kanan tetapi ternyata yang diamputasi tangan kiri, 
kejadian tersebut sangat fatal. Salah satu penyebabnya 
karena tidak ada data yang tersimpan tentang bagian 
tubuh pasien mana yang harus diamputasi (Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO), 2015).

b. Administrasi Kesehatan 
Setiap orang dari kita pasti pernah ke rumah sakit 
ataupun ke puskesmas. Hal yang pertama dilakakukan 
pasti pendaftaran / mendaftarkan diri sebelum 
nantinya diperiksa oleh dokter. Kegiatan pendaftaran 
mungkin bisa dibilang kegiatan yang mudah, bahkan 
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begitu mudahnya terkadang disepelekan. Mungkin 
lima atau sepuluh pasien bisa di lakukan manual / 
mendaftarkannya dengan secarik kertas karena 
untuk melaporkan kegiatan hanya 10 pasien tidaklah 
sulit. Adanya komputer di area pendaftaran sangat 
penting untuk kegiatan menghimpun data, agar 
dapat dikeluarkan menjadi sebuah laporan kunjungan 
pasien, mengetahui data demografi pasien yang sudah 
diolah misalnya menurut alamat pasien, jenis kelamin, 
umur pasien dan lain-lain, tentunya sesuai kebutuhan 
pelaporan. 

c. Apotik / Farmasi 
Apotik atau farmasi tentunya mengurus tentang obat-
obatan. Mulai dari pengadaan obat, mengatur obat 
masuk dan keluar, mengatur keberadaan obat jika 
ada item obat yang kurang maka harus pengadaan 
lagi. Manajemen obat tersebut harus ada di dalam 
setiap instansi kesehatan. Belum lagi jika mengenai 
hubungan obat dengan diagnosis, berapa obat yang 
harus keluar jika diagnosisnya A. Keadaan tersebut 
tidak bisa kita menghitung manual dengan kondisi 
pekerjaan yang banyak. Maka dari itu peran teknologi 
komputer yang tertuang dalam sistem informasi dapat 
diaplikasikan. 

d. Penyimpanan Data Pasien 
Pada pembahasan ini kita akan mengetahui tentang 
penyimpanan berkas rekam medis. Biasanya DRM 
(Dokumen Rekam Medis) disimpan di dalam rak 
penyimpanan, diurutkan sesuai penomoran rekam 
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medis yang benar serta diberikan tanda warna agar 
apabila DRM tersebut dibutuhkan dapat mudah 
ditemukan. Hanya saja jika data pasien mengandalkan 
satu cara penyimpanan akan riskan jika terjadi hal-hal 
yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, atau hilang 
oleh sebab-sebab lain. Maka dari itu teknologi komputer 
untuk penyimpanan dokumen pasien dapat disimpan 
ke dalam sebuah komputer dengan ditambahkan 
Sistem Informasi di dalamnya maka pemanggilan 
data seorang pasien dapat dilakukan dengan mudah.
(Mulyani, 2016)

2. Implementasi System Informasi Keperawatan di RS
Pelayanan yang bersifat medis khususnya di 

pelayanan keperawatan mengalami perkembangan 
teknologi informasi yang sangat membantu dalam proses 
keperawatan dimulai dari pemasukan data secara digital 
ke dalam komputer yang dapat memudahkan pengkajian 
selanjutnya, intervensi apa yang sesuai dengan diagnosis 
yang sudah ditegakkan sebelumnya, hingga hasil keluaran 
apa yang diharapkan oleh perawat.

Sebelum menerapkan sistem ini hal pertama yang 
dilakukan adalah membakukan klasifikasi diagnosis 
keperawatan yang selama ini dirasa masih rancu, hal ini 
dilakukan untuk menghilangkan ambiguitas dokumentasi 
serta memberikan manfaat lebih lanjut terhadap sistem 
kompensasi, penjadwalan, evaluasi efektifitas intervensi 
sampai kepada upaya identifikasi error dalam manajemen 
keperawatan.
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Sistem ini mempermudah perawat memonitor klien 
dan segera dapat memasukkan data terkini dan intervensi 
apa yang telah dilakukan ke dalam komputer yang sudah 
tersedia di setiap bangsal sehingga akan mengurangi 
kesalahan dalam dokumentasi dan evaluasi hasil tindakan 
keperawatan yang sudah dilakukan. Program yang 
dikembangkan dalam penyusunan sistem dokumentasi 
keperawatan berbasis komputer adalah sebagai berikut: 
a. Standar Asuhan Keperawatan 

Standar Asuhan Keperawatan menggunakan 
standar Nasional dengan mengacu pada Diagnosa 
Keperawatan yang dikeluarkan oleh Persatuan Perawat 
Nasional Indonesia (PPNI), standar luaran keperawatan 
mengacu pada Standar Luaran Keperawatan Indonesia 
(SLKI) dan standar intervensi keperawatan mengacu 
pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) 
yang dikeluarkan oleh PPNI. Dan semua ini masih 
dalam proses adopsi untuk digunakan pada semua 
rumah sakit di Indonesia.

b. Daftar SIKI terbanyak 
Daftar SIKI terbanyak adalah rekapan tindakan 
keperawatan terbanyak berdasarkan pada masing-
masing diagnosa keperawatan yang ada di masiang-
masing unit ataupun tingkat RS. 

c. Daftar Standar Asuhan Keperawatan 
Standar Asuhan Keperawatan (SAK) yang ideal adalah 
berdasarkan evidence based nursing, yang merupakan 
hasil penelitian dari penerapan standar asuhan 
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keperawatan yang ada. Namun karena dokumen 
yang tidak lengkap, SAK banyak diadopsi hanya dari 
omputere yang tersedia. Dengan terdapatnya data ini 
nantinya evidence based nursing dapat ditampilkan 
sehingga Standart Asuhan Keperawatan akan direvisi 
lagi sesuai dengan hasil kajian dan kenyataan yang ada di 
pelayanan keperaaatan berdasarkan pada rekapitulasi 
SAK berdasarkan rekapan dari sistem yang telah dibuat. 

d. Standart Operating Procedure (SOP) 
Standart Operating Procedure (SOP) adalah uraian 
standar tindakan perawatan yang terdapat dalam 
standar asuhan keperawatan. SOP merupakan aktifitas 
detail dari SIKI. SOP tindakan keperawatan yang baru 
direvisi berjumlah 110 jenis SOP yang terbagi dalam 
11 kategori, dimana ketika tindakan ini dilakukan akan 
link dengan pemakaian bahan dan alat kesehatan 
yang ada sehingga floor stok barang / alat medis dan 
keperawatan akan berkurang secara otomatis. 

e. Jadwal Dinas Perawat 
Jadwal dinas perawat dibuat secara otomatis oleh 
program omputer, dengan memperhatikan pembagian 
Sumber daya manusia (SDM) keperawatan dari 
jenjang klinik keperawatan / Perawat Klinik 1,2,3 serta 
perencanaan cuti yang telah disusun sebelumnya, 
sehingga penanggung jawab ruang tinggal melakukan 
print. 

f. Perhitungan angka kredit perawat 
Penghitungan angka kredit sebagai dasar kenaikan 
golongan yang selama ini dikerjakan oleh tenaga 
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keperawatan akan lebih mudah difasilitisi dengan Sistem 
Informasi Manajemen keperawatan (SIMK) ini, dimana 
tinggal melihat rekap kegiatan yang telah dilakukan 
selama ini di ruang perawatan. Rekapan kegiatan 
aktifitas perawat sehari-hari yang merupakan dasar 
penghitungan kredit point ini secara otomatis akan 
dapat diakses secara harian, mingguan atau bulanan. 

g. Daftar diagnosa keperawatan terbanyak. 
Rekapitulasi daftar diagnosa keperawatan terbanyak ini 
berdasarkan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia 
(SDKI) dapat diakses berdasarkan masing-masing 
ruangan, dan juga dapat diakses dari seuruh ruangan. 
Hal Ini dapat dilakukan ketika daftar diagnosa yang 
telah dilakukan dimasing-masing ruangan.

Dalam pendokumentasian keperawatan ada 3 teknik, 
Serri, H. (2010) yaitu: 
a. Bentuk naratif adalah merupakan pencatatan tradisional 

dan dapat bertahan paling lama serta merupakan 
sistem pencatatan yang fleksibel. Karena suatu catatan 
naratif dibentuk oleh sumber asal dari dokumentasi 
maka sering dirujuk sebagai dokumentasi berorientasi 
pada sumber. Sumber atau asal dokumentasi dapat di 
peroleh dari siapa saja, atau dari petugas kesehatan 
yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi. 
Setiap narasumber memberikan, hasil observasinya, 
menggambarkan aktifitas dan evaluasinya yang unik. 
Cara penulisan ini mengikuti dengan ketat urutan 
kejadian/kronologisnya. Biasanya kebijakan institusi 
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menggariskan siapa yang mencatat/melaporkan 
apa, bagaimana sesuatu akan dicatat dan harus 
dicatat dimana. Berhubung sifat terbukanya catatan 
naratif (orientasi pada sumber data) sehingga dapat 
digunakan pada setiap kondisi klinis. Tidak adanya 
struktur yang harus diakui memungkinkan perawat 
mendokumentasikan hasil observasinya yang relevan 
dan kejadian secara kronologis. 

b. Flowsheet (bentuk grafik) memungkinkan perawat 
untuk mencatat hasil observasi atau pengukuran yang 
dilakukan secara berulang yang tidak perlu ditulis 
secara naratif, termasuk data klinik klien tentang 
tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, pernafasan, 
suhu), berat badan, jumlah masukan dan keluaran 
cairan dalam 24 jam dan pemberian obat. Flow sheet 
yang selain untuk mencatat vital sing biasanya juga 
dipakai untuk catatan keseimbangan cairan dalam 
24 jam, catatan pengobatan catatan harian tentang 
asuhan keperawatan. Flow sheet merupakan cara 
tercepat dan paling efisien untuk mencatat informasi. 
Selain itu tenaga kesehatan akan dengan mudah 
mengetahui keadaan klien hanya dengan melihat 
grafik yang terdapat pada flow sheet. Oleh karena 
itu flow sheet lebih sering digunakan di unit gawat 
darurat, terutama data fisiologis. 

c. Checklist adalah Suatu format pengkajian yang sudah 
dibuat dengan pertimbang-pertimbangan dari standar 
dokumentasi keperawatan sehingga memudahkan 
perawat untuk mengisi dokumentasi keperawatan, 
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karena hanya tinggal mengisi item yang sesuai 
dengan keadaan pasien dengan mencentang. Jika 
harus mengisi angka itupun sangat ringkas misal pada 
data vital sign. Penutup Dokumentasi keperawatan 
adalah suatu catatan yang memuat seluruh informasi 
yang dibutuhkan untuk menentukan diagnosis 
keperawatan, menyusun rencana keperawatan, 
melaksanakan dan mengevaluasi tindakan keperawatan 
yang disusun secara sistematis, valid, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Model Pendokumentasian 
dalam asuhan keperawatan, antara lain: Model 
dokumentasi SOR (Source Oriented Record), Model 
dokumentasi POR (Problem Oriented Record), Model 
dokumentasi POR (Progress Oriented Record), Model 
dokumentasi CBE (Charting By Exeption), Model 
dokumentasi PIE (Problem Intervention Evaluation)

C. Rangkuman
1. Perkembangan komputer di dunia kesehatan diawali 

dengan pertumbuhan dunia kedokteran, dimana 
kepentingan dokter untuk menuliskan catatan 
medis yang sudah dilakukan menjadi awal dari 
tumbuhnya teknologi di dalam dunia kesehatan.

2. Komputer di dunia kesehatan tidak beriringan 
persis dengan pertumbuhan komputernya sendiri. 
Sekitar akhir tahun 1960-an, Catatan dikeperawatan 
membutuhkan penyimpanan di dalam komputer, 
karena data semakin banyak dan laporan harus 
dibuat agar memudahkan untuk merekapnya. 
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3. Banyak kebutuhan komputer di dunia kesehatan 
diantaranya adalah: patient safety; keamanan 
pasien merupakan hal yang paling utama 
dalam pelayanan kesehatan. Adanya komputer 
diharapkan menjadi alat untuk mendukung agar 
keselamatan pasien, pelayanan pasien lebih baik. 
Alat-alat untuk pewatan pasien yang digunakan 
dokter dan paramedis menjadi penting dalam 
pengambilan keputan. Sistem informasi yang 
terintegrasi pada saat ini menjadi penting pada saat 
ini sebagai kemudahan dalam pelayana kesehatan.

4. Program yang dikembangkan dalam penyusunan 
system dokumentasi keperawatan berbasis 
komputer adalah sebagai berikut: Standar Asuhan 
Keperawatan, daftar SIKI terbanyak, daftar standar 
asuhan keperawatan terbanyak, daftar standar 
operational prosedur, jadwal dinas perawat, 
penghitungan angka kredit perawat, daftar 
diagnosa terbanyak.

5. Bentuk dokumentasi keperawatan ada tiga yaitu; 
bentuk naratif, flowsheet dan checklist.

D. Tugas
1. Apakah nama program yang digunakan di rumah 

sakit untuk mengelola data pasien?
2. Tahun berapakah system informasi manajemen di 

bidang Kesehatan mulai dikenalkan?
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3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia 
keperawatan, antara lain?

4. Program apa yang dikembangkan dalam 
penyusunan system dokumentasi keperawatan 
berbasis computer?

5. Sebutkan dan jelaskan bentuk dokumentasi 
keperawatan?
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F. Glosarium 
Dokumen Rekam Medis adalah keterangan baik yang 

tertulis maupun terekam tentang identitas, 
anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, 
diagnosa segala pelayanan dan tindakan medik 
yang diberikan kepada pasien dan pengobatan 
baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang 
mendapatkan pelayanan gawat darurat.

Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat 
diprogram yang menerima data mentah sebagai 
input dan memprosesnya dengan sekumpulan 
instruksi (program) untuk menghasilkan hasil 
sebagai output

patient safety adalah suatu sistem yang memastikan asuhan 
pada pasien jauh lebih aman. Sistem tersebut 
meliputi pengkajian risiko, identifikasi insiden, 
pengelolaan insiden, pelaporan atau analisis 
insiden, serta implementasi dan tindak lanjut suatu 
insiden untuk meminimalkan terjadinya risiko.

Standar Asuhan Keperawatan (SAK) adalah pernyataan 
kualitas yang didinginkan dan dapat dinilai 



Buku Ajar Dokumentasi Keperawatan 27

dalam pemberian asuhan keperawatan terhadap 
pasien/klien

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah urutan langkah-
langkah atau pelaksanaan pekerjaan, hubungan 
dalam suatu pekerjaan, serta cara, waktu, 
tempat, dan orang yang melakukan pekerjaan.

Sistem informasi manajemen keperawatan (SIMK) adalah 
paket perangkat lunak yang dibuat dalam 
rangka memudahkan proses manajemen, 
proses pengambilan informasi dan mendukung 
pelaksanaan asuhan keperawatan.
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BAB III
SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN

Ns. Seniwati, S.Kep., M.Kep

A. Tujuan Pembelajaran
1. Mampu memahami pengertian Sistem Informasi 

Keperawatan
2. Mampu memahami tujuan Sistem Informasi 

Keperawatan
3. Mampu memahami kebijakan Sistem Informasi 

Keperawatan
4. Mampu memahami kedudukan Sistem Informasi 

Keperawatan dalam Sistem Kesehatan Nasional 
5. Mampu memahami masalah-masalah yang terjadi 

dalam penerapan Sistem Informasi Keperawatan 

B. Materi
1. Pengertian Sistem Informasi Keperawatan

Sistem informasi Kesehatan (SIK) merupakan suatu 
sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan yang 
dilakukan secara sistematis dan terintegrasi untuk 
mendukung manajemen kesehatan dalam rangka 
peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sistem Informasi Keperawatan merupakan kombinasi 
dari ilmu komputer, informasi dan keperawatan yang 
disusun untuk mempermudah manajemen, proses 
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pengambilan keputusan, dan pelaksanaan asuhan 
keperawatan. Sedangkan menurut ANA (Vestal, Khaterine, 
1995) sistem Informasi Keperawatan berkaitan dengan 
legalitas untuk memperoleh dan menggunakan data, 
informasi dan pengetahuan tentang standar dokumentasi, 
komunikasi, mendukung proses pengambilan keputusan, 
mengembangkan dan mendesiminasikan pengetahuan 
baru, meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi asuhan 
keperawatan dan memberdayakan pasien untuk memilih 
asuhan Kesehatan yang diinginkan. Kehandalan suatu sistem 
informasi pada suatu organisasi terletak pada keterkaitan 
antar komponen yang ada sehingga dapat dihasilkan dan 
dialirkan menjadi suatu informasi yang berguna, akurat, 
terpercaya, detail, cepat, relevan untuk suatu organisasi.

a. Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan di 
Indonesia 
Perkembangan sistem informasi Kesehatan di 

Indonesia diawali dengan sebuah sistem Informasi 
Rumah sakit yang berbasis komputer (Computer Based 
Hospital Information System). Dalam perjalanannya sistem 
informasi Kesehatan di Indonesia mengalami periodisasi 
perkembangan, diantaranya: periode sebelum 2005 (masa 
manual), antara tahun 2005-2011 (masa transisi) dan mulai 
tahun 2012 (masa komputerisasi).

Sebelum tahun 2005
Pada masa ini data dan informasi dilekola dikelola 

dan disimpan oleh masing-masing unit di Departemen 
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Kesehatan. Pada masa ini memiliki kelemahan sering terjadi 
duplikasi dalam pengumpulan data dan beragamnya 
bentuk laporan, validitasnya masih diragukan, data yang 
ada sulit diakses. Dalam laporan atau pengiriman data 
masih menggunakan kertas.

Tahun 2005-2011 (masa transisi)
Pada masa ini data sebagian sudah terkomputerisasi 

namun sebagian masih manual, sehingga kemanan dan 
kerahasisaan data juga masih belum terjamin. Pada masa 
ini sistem komunikasi data sudah mulai terintegrasi, namun 
juga masih terfragmentasi datanya.

Mulai 2012 (masa komputerisasi)
Pada masa ini semua data sudah terintegrasi dan 

sudah menggunakan sistem komputer. Pada masa ini 
sistem pelaporan data dari Unit Pelayanan Kesehatan 
langsung diunggah ke bank data di pusat (e-Health). 
Keamanan dan kerahasiaan data terjamin (memakai secure 
login). Aksesibilitas data dengan cepat dan efisen sehingga 
mudah dan terjamin keamanannya.

Sistem informasi manajemen keperawatan sampai saat 
ini juga masih sangat minim di rumah sakit Indonesia. 
Padahal sistem informasi manajemen asuhan keperawatan 
mempunyai banyak keuntungan jika dilihat dari segi 
efisien, dan produktifitas.
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b. Tujuan Sistem Informasi Keperawatan
1) Tujuan Sistem Informasi Kesehatan

Tujuan dari dikembangkannya sistem informasi 
kesehatan adalah: 
a) Sistem informasi kesehatan (SIK) merupakan 

subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 
yang berperan dalam memberikan informasi 
untuk pengambilan keputusan di setiap jenjang 
adminisratif kesehatan baik di tingkat pusat, 
provinsi, kabupaten/kota atau bahkan pada 
tingkat pelaksana teknis seperti Rumah Sakit 
ataupun Puskesmas

b) Dalam bidang kesehatan telah banyak 
dikembangkan bentuk-bentuk Sistem Informasi 
Kesehatan (SIK), dengan tujuan dikembangkannya 
berbagai bentuk SIK tersebut adalah agar dapat 
mentransformasi data yang tersedia melalui 
sistem pencatatan rutin maupun non rutin menjadi 
sebuah informasi.

c) Upaya pemantapan dan pengembangan 
sistem informasi kesehatan ditujukan ke arah 
terbentuknya suatu sistem informasi kesehatan 
yang berhasil guna dan berdaya guna, yang 
mampu memberikan informasi yang akurat, tepat 
waktu dan dalam bentuk yang sesuai dengan 
kebutuhan untuk:
(1) Pengambilan keputusan di seluruh tingkat 

administrasi dalam rangka perencanaan, 
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penggerakan pelaksanaan, pengawasan, 
pengendalian dan penilaian

(2) Mengatasi masalah-masalah kesehatan melalui 
isyarat dini dan upaya penanggulangannya

(3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan 
meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 
menolong dirinya sendiri

(4) M e n i n g k a t k a n  p e n g g u n a a n  d a n 
penyebarluasan ilmu pengetahuan dan 
teknologi bidang kesehatan

2) Manfaat Sistem Informasi Kesehatan
World Health Organization (WHO) menilai bahwa 
investasi sistem informasi kesehatan mempunyai 
beberapa manfaat antara lain: 
a) Membantu pengambil keputusan untuk mendeteksi 

dan mengendalikan masalah kesehatan, 
memantau perkembangan dan meningkatkannya

b) Pemberdayaan individu dan komunitas dengan 
cepat dan mudah dipahami, serta melakukan 
berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan
Adapun manfaat adanya sistim informasi kesehatan 
dalam suatu fasilitas kesehatan diantaranya:
(1) Memudahkan setiap pasien untuk melakukan 

pengobatan dan mendapatkan pelayanan 
kesehatan

(2) Memudahkan fasilitas kesehatan untuk 
mendaftar setiap pasien yang berobat
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(3) Semua kegiatan di fasilitas kesehatan terkontrol 
dengan baik (bekerja secara terstruktur)

3) Kebijakan Sistem Informasi Keperawatan
Sistem Informasi Kesehatan diatur dalam: 
a) Roadmap SIK 2011-2014 yaitu visi dan misi SIK. 

Visi:

Terwujudnya sistem informasi Kesehatan 
terintegrasi pada tahun 2014 yang mampu 
mendukung proses pembangunan Kesehatan 
dalam menuju masyarakat sehat yang mandiri 
dan berkeadilan.

Misi 
(1) Pemanfaatan Informasi: meningkatkan 

budaya penggunaan data dan informasi untuk 
penyelenggaraan upaya Kesehatan yang 
efektif dan efisien serta untuk mendukung 
tata Kelola kepemerintahan yang baik bagi 
masyarakat luas.

(2) Manajemen Data: meningkatkan pengelolaan 
data Kesehatan yang meliputi pengumpulan, 
penyimpanan dan analisis data serta 
diseminasi informasi.

(3) Kualitas Data: memperkuat kualitas data 
Kesehatan dengan menerapkan jaminan 
kualitas dan sistem pengendaliannya.

(4) Indikator: menstandardisasi indokator 
Kesehatan agar dapat mengambarkan derajat 
Kesehatan masyarakat.
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(5) Sumber Data: memperkuat sumber data 
dan membangun jejaringnya dengan semua 
pemangku kepentingan termasuk swasta dan 
masyarakat madani 

(6) Sumber Daya: memperkuat landasan hukum, 
kebijakan dan program, advokasi, koordinasi, 
pemanfaatan TIK, SDM, pembiayaan, sarana 
dan prasarana.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 
46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan

c) Sampai saat ini implementasi sistem informasi 
keperawatan baik di rumah sakit maupun di 
masyarakat masih sangat minim, bahkan masih 
banyak perawat yang tidak mengenal apa sistem 
informasi keperawatan berbasis komputer 
tersebut. Namun seiring dengan perkambangan 
pengetahuan dan ilmu pengetahuan maka 
beberapa rumah sakit di Jakarta dan kota lain 
sudah menerapkan sistem informasi keperawatan 
yang berbasis komputer.

d) Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia 
juga mempunyai kontribusi dalam pengembangan 
sistem informasi keperawatan.

4) Kedudukan Sistem Informasi Kesehatan dalam Sistem 
Kesehatan Nasional 
SIK adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, 
informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, 
dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan 
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dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan 
atau keputusan yang berguna dalam mendukung 
pembangunan kesehatan. 

Berbeda dengan yang dianut oleh WHO, SIK di 
Indonesia telah dikembangkan untuk dapat menunjang 
ketujuh subsistem kesehatan nasional sebagai berikut: 
a. Upaya kesehatan; b. Penelitian dan pengembangan 
kesehatan; c. Pembiayaan kesehatan; d. Sumber daya 
manusia kesehatan; e. Sediaan farmasi, alat kesehatan, 
dan makanan; f. Manajemen dan regulasi kesehatan; 
dan g. Pemberdayaan masyarakat.

Gambar X. Hubungan Organogram Kemenkes dengan 
Sistem Informasi Kesehatan

Untuk kepentingan penataan data kesehatan, 
perlu dibuat pengelompokkan yang disesuaikan 
pada tujuan dari pembuatan sistem informasi serta 
hubungannya dengan kepentingan dari pemangku 
kepentingan terkait (Gambar X). Struktur basis data 
ini masih perlu ditetapkan oleh karena terkait basis 
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data berbagai fungsi yang sudah berjalan dan akan 
menjadi fondasi dari e-Kesehatan.

Sebagai ilustrasi diasumsikan secara sederhana 
terdapat 3 domain kelompok data yaitu: a. Domain 
Sumber Daya Manusia (SDMK), b. Domain Surveilans 
dan c. Domain Rantai Suplai. Domain ketiga kelompok 
data ini tidak terlepas dari hubungan antara Unit Kerja 
Utama Kementerian Kesehatan RI, pilar SIK serta 
domain utama dalam SIK. Keberadaan basis data dalam 
SIK sangat penting, oleh karena tidak semata-mata 
untuk menghasilkan keterpaduan penataan data untuk 
menunjang ke sub sistem informasi kesehatan dalam 
pelaksanaan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) 
di setiap unit kerja, namun juga akan menjadi pusat 
data yang dihasilkan dari Tele-Kesehatan, serta menjadi 
sumber data untuk Rekam Kesehatan Elektronik.

Gambar X. Hubungan Berbagai Sistem dalam 
e-Kesehatan

Dalam gambar tampak bahwa Sistem Informasi 
Rumah Sakit (A) dan Sistem Informasi Klinik (B) 
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merupakan sumber data utama SIK, dan terdiri dari 
data yang terkelompok dalam Domain Sumber Daya 
Manusia, Domain Surveilans dan Domain Rantai Suplai. 
Ketiga domain ini berbasis pada Sistem Akuntansi. SIK 
merupakan pilar pertama dari e-Kesehatan, sedangkan 
pilar kedua dan ketiga adalah Tele-Kesehatan dan 
Rekam Kesehatan elektronik.

5) Masalah-masalah yang terjadi dalam penerapan 
Sistem Informasi Kesehatan 
Searah dengan berlangsungnya era informasi, 
pengelolaan sistem informasi Kesehatan (SIK) yang 
ditopang oleh teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK) telah bertambah luas implementasinya. Banyak 
ditemukan rumah sakit, dinas Kesehatan dan 
puskesmas yang memanfaatkan TIK untuk mendukung 
proses kerja dalam organisasi, sebagai contoh sistem 
informasi rumah sakit, sistem informasi puskesmas, 
serta sistem informasi dinas Kesehatan. Tetapi 
semenjak datangnya era desentralisasi pada tahun 
2004, penggunaan SIK berbasis TIK di rumah sakit, 
puskesmas, dinas Kesehatan kabupaten/kota serta 
dinas Kesehatan provinsi sering tanpa menggunakan 
pedoman yang baku (menggunakan versi masing-
masing). Hingga sekarang terdapat beraneka software 
SIK dari dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan 
data, struktur, dan fungsi yang bermacam-macam, 
sehingga komunikasi antar software tersebut tidak 
dapat dibangun. Kondisi ini menyebabkan terjadinya 
kesulitan dalam rekapitulasi data pada tingkat provinsi. 
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Evaluasi pada tahun 2010 menunjukkan hasil 
bahwa banyaknya SIK yang “stand alone” (berdiri 
sendiri) dan dipadu dengan sistem informasi yang 
lain (dari kementrian lain, pemerintah daerah, donaur, 
dll) menimbulkan duplikasi dalam pencatatan dan 
pelaporan dari 8 jenis software SIK yang harus 
dilaporkan oleh dinas Kesehatan provinsi. 

Problema yang masih banyak ditemukan dalam 
penerapan SIK dewasa ini adalah belum terwujudnya 
efisiensi ditandai dengan: 1) adanya “redundant” data, 
2) duplikasi kegiatan, 3) kualitas data yang rendah, 4) 
adanya data yang tidak sesuai dengan kebutuhan, 5) 
ketidaktepatan waktu laporan, 6) sistem umpan balik 
yang tidak optimal, 7) pemanfaatan data/ informasi 
yang rendah pada tingkat daerah untuk advokasi, 
perencanaan program, monitoring dan manajemen, 
serta 8) penggunaan sumberdaya yang tidak efisien. 
Kondisi tersebut diatas disebabkan oleh: 1) Kondisi 
Overlapping dalam pengumpulan dan pengolahan 
data, 2) pengelolaan data dan informasi yang belum 
terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.

C. Rangkuman
1. Sistem informasi Kesehatan (SIK) merupakan suatu 

sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan 
yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi 
untuk mendukung manajemen kesehatan dalam 
rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat.
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2. Sistem informasi manajemen keperawatan 
sampai saat ini juga masih sangat minim di 
rumah sakit Indonesia. Padahal sistem informasi 
manajemen asuhan keperawatan mempunyai 
banyak keuntungan jika dilihat dari segi efisien, 
dan produktifitas.

3. Problema yang masih banyak ditemukan 
dalam penerapan SIK dewasa ini adalah belum 
terwujudnya efisiensi ditandai dengan: 1) adanya 
“redundant” data, 2) duplikasi kegiatan, 3) kualitas 
data yang rendah, 4) adanya data yang tidak sesuai 
dengan kebutuhan, 5) ketidaktepatan waktu 
laporan, 6) sistem umpan balik yang tidak optimal, 
7) pemanfaatan data/ informasi yang rendah pada 
tingkat daerah untuk advokasi, perencanaan 
program, monitoring dan manajemen, serta 8) 
penggunaan sumberdaya yang tidak efisien. 
Kondisi tersebut diatas disebabkan oleh: 1) Kondisi 
Overlapping dalam pengumpulan dan pengolahan 
data, 2) pengelolaan data dan informasi yang 
belum terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.

D. Tugas
1. Jelaskan pengertian sistem informasi keperawatan?
2. Jelaskan kebijakan yang mengatur sistem informasi 

Kesehatan di Indonesia?
3. Jelaskan kendala SIK di Indonesia?
4. Jelaskan sejarah terbentukannya SIK di Indonesia?
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5. Tele Kesehatan termasuk pilar kedua dari SIK, 
jelaskan yang dimaksud Tele Kesehatan tersebut 
dan penerapannya d Indonesia?
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F. Glosarium 
Domain : wilayah; daerah; ranah
Indikator : sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) 

petunjuk atau keterangan
Periodisasi: pembagian menurut zamannya; penzamanan; 

pembabakan
Sistem : perangkat unsur yang secara teratur saling 

berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas
Validitas : sifat benar menurut bahan bukti yang ada, 

logika berpikir, atau kekuatan hukum
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BAB IV
ASPEK ATIK DAN LEGAL DALAM 

PENDOKUMENTASIAN KEPERAWATAN

Ns. Istiqomah, S.Kep., M.Kep., M.M

A. Tujuan Pembelajaran
Mahasiswa memahami aspek atik dan legal dalam 

pendokumentasian keperawatan

B. Materi
Keperawatan sebagai salah satu bagian integral dari 

pelayanan kesehatan, harus mampu untuk menempatkan 
diri pada posisi yang tepat agar mampu untuk memberikan 
pelayanan yang berkualitas kepada klien, dan juga mampu 
memberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan 
tugas dan kewajibannya.

Sebagai upaya untuk dapat memberikan pelayanan 
dengan penuh tanggung jawab dan tanggung gugat, 
salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan 
terselenggaranya kegiatan pencatatan dan pelaporan 
yang baik dan benar sebagai legalitas, yang didalam 
keperawatan kegiatan ini lebih spesifik pada kegiatan 
pendokumentasian proses Keperawatan.

Dokumentasi keperawatan memiliki manfaat yang 
dapat dilihat dalam aspek hukum. Hal ini dapat dijelaskan 
bahwa semua catatan informasi tentang pasien merupakan 
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dokumentasi resmi dan bernilai hukum. Apabila terjadi 
suatu masalah (misconduct) yang berhubungan dengan 
profesi keperawatan, dimana perawat sebagai pemberi 
jasa dan pasien sebagai pengguna jasa, maka dokumentasi 
dapat dipergunakan sewaktu-waktu sebagai bukti di 
pengadilan. Oleh karena itu data yang dicantumkan harus 
diidentifikasi secara jelas, objektif dan ditandatangani oleh 
tenaga kesehatan (perawat), tanggal, dan perlu dihindari 
adanya penulisan yang dapat menimbulkan interpretasi 
yang salah.

Perhatian dan pengetahuan tentang hak-hak legal 
secara umum menjadi hal yang penting di era saat ini. 
Sebagai advokasi pasien, nakes harus memastikan bahwa 
hak-hak pasien mendapat perlindungan dari Hukum. Aspek 
Legal dalam Pendokumentasian Keperawatan Terdapat 2 
tipe tindakan legal: 1. Tindakan sipil atau pribadi Tindakan 
sipil berkaitan dengan isu antar individu 2. Tindakan 
kriminal Tindakan kriminal berkaitan dengan perselisihan 
antara individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut hukum jika sesuatu tidak di dokumentasikan 
berarti pihak yang bertanggung jawab tidak melakukan 
apa yang seharusnya di lakukan. Jika perawat tidak 
melaksanakan atau tidak menyelesaikan suatau aktifitas 
atau mendokumentasikan secara tidak benar, dia bisa di 
tuntut melakukan mal praktik. Dokumentasi keperawatan 
harus dapat diparcaya secara legal, yaitu harus memberikan 
laporan yang akurat mengenai perewatan yang diterima 
klien.
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Tappen Weiss dan whitehead menyatakan bahwa 
dokumen dapat dipercaya apabila hal-hak sbb: 
a. Dilakukan pada periode yang sama. Perawatan 

dilakukan pada waktu perawatan diberikan. 
b. Akurat. Laporan yang akurat ditulis mengenai apa yang 

dilakukan oleh perawat dan bagian klien berespon. 
c. Jujur. Dokumentasi mencakup laporan yang jujur 

mangenai apa yang sebenarnya dilakukan atau apa 
yang sebenarnya diamati. 

d. Tepat. Apa saja yang dianggap nyaman oleh seseorang 
untuk dibahas di lingkungan umum di dokumentasikan.

1. Aspek Legal Dalam Dokumentasi
Salah satu tugas dan tanggungjawab perawat adalah 

melakukan pendokumentasian. Dokumentasi adalah suatu 
catatan yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam 
persoalan hokum. Sedangkan proses pendokumentasian 
adalah kegiatan mencatat atau merekam peristiwa, baik 
dari objek maupun pemberi jasa yang dianggap penting 
atau berharga.

Tanpa adanya dokumentasi yang jelas da benar, 
kegiatan keperawatan yang telah dilakukan oleh 
perawat tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam 
upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan 
perbaikan status pasien. Dokumentasi dapat dijadikan 
sarana komunikasi antara petugas kesehatan dalam rangka 
pemulihan kesehatan pasien.
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Perawat memerlukan standar dokumentasi sebagai 
petunjuk dan arah terhadap petunjuk terhadap teknik 
pencatatan yang sistematis dan mudah diterapkan, agar 
tercapai catatan keperawatan yang akurat dan informasi 
yang bermanfaat. Aspek legal yang sering disebut dasar 
hukum praktik keperawatan mengacu kepada hokum 
nasional yang berlaku pada suatu negara. Hukum adalah 
aturan tingkah laku yang diterapkan dan diberlakukan 
oleh pemerintahan suatu masyarakat. Hukum bermaksud 
melindungi hak publik, misalnya undang-undang 
keperawatan bermaksud melindungi hak public dan 
kemudian melindungi hak perawatan. Jadi hukum dapat 
dipandang sebagai standar perilaku yang melindungi hak 
publik dan memungkinkan orang banyak hidup bersama 
secara damai. 

2. Implikasi Hukum dan Aspek Legal Dokumentasi
Kode Etik American Nurses Association tahun 2001 

menyatakan bahwa perawat bertugas menjaga kerahasiaan 
semua informasi pasien. Catatan pasien juga dilindungi 
secara hukum sebagai catatan pribadi perawatan pasien. 
Akses terhadap catatan tersebut terbatas pada professional 
kesehatan yang terlibat dalam memberikan asuhan 
keperawatan kepada pasien. Institusi atau lembaga adalah 
pemilik sah yang berhak atas catatan pasien. Namun hal ini 
tidak mengabaikan hak pasien terhadap catatan yang sama. 

Pasien berhak melakukan akses semua informasi yang 
tercantum dalam catatannya dan memiliki salinan dari 
catatan asli rumah sakit.
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Apabila terjadi suatu masalah yang berhubungan 
dengan profesi keperawatan, dimana perawat sebagai 
pemberi jasa dan pasien sebagai pengguna jasa, 
maka dokumentasi sangat diperlukan untuk dapat 
dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Maka 
pendokumentasian itu sangat penting bagi perawat karena 
sebagai dasar hukum tindakan keperawatan yang sudah 
dilakukan jika suatu saat nanti ada tuntutan dari pasien. 

Dokumentasi asuhan keperawatan merupakan bagian 
integral dari asuhan keperawatan yang dilaksanakan sesuai 
standar. Dengan demikian pemahaman dan keterampilan 
dalam menerapkan standar dengan baik merupakan suatu 
hal yang mutlak bagi setiap tenaga keperawatan agar mampu 
membuat dokumentasi keperawatan secara baik dan benar.

Sebagai upaya untuk melindungi pasien terhadap 
kualitas pelayanan keperawatan yang diterima dan 
perlindungan terhadap keamanan perawat dalam 
melaksanakan tugasnya, maka perawat diharuskan 
mencatat segala tindakan yang dilakukan terhadap 
pasien. Hal ini penting berkaitan dengan langkah antisipasi 
terhadap ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang 
diberikan dan kaitannya dengan aspek hukum yang dapat 
dijadikan settle concern, artinya dokumentasi dapat 
digunakan untuk menjawab ketidakpuasan terhadap 
pelayanan yang dapat diterima secara hukum. 

 Dalam undang-undang Kesehatan RI No.36 tahun 
2009 tentang kesehatan pada Bab 1 ketentuan umum pasal 
1 tercantum: tenaga kesehatan adalah setiap orang yang 
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mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki 
pengetahuan dan /atau keterampilan melalui pendidikan 
di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan 
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Hal 
tersebut dapat diartikan bahwa dalam melakukan tugas 
dan kewenangannya, seorang perawat harus dapat 
membuat keputusan model asuhan keperawatan yang 
akan dilakukan. Proses tersebut dilakukan berdasarkan 
ilmu pengetahuan keperawatan yang dimiliki oleh perawat, 
kemampuan tata kelola masalah yang dimiliki oleh perawat, 
kemampuan tata kelola masalah yang dimiliki oleh perawat 
dan kewenangan yang melekat pada profesi keperawatan.

Data kesehatan diperlukan dalam pelaksanaan tugas 
profesi keperawatan, sebagai dasar dari penentuan 
keputusan model asuhan keperawatan yang akan 
diberikan. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu proses 
pendokumentasian yang berisikan data dasar keperawatan, 
hasil pemeriksaan atau pengkajian keperawatan, analisis 
keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, evalusi tindak 
lanjut keperawatan.

Berdasarkan Permenkes No.269/Menkes/Per III/2008, 
dalam Bab I Ketentuan umum pasal 1 dinyatakan bahwa 
rekam medik adalah berkas yang berisikan catatan 
dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, 
pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah 
diberikan kepada pasien. Berdasarkan hal tersebut 
dan melihat pada tanggung jawab atas tugas profesi 
dengan segala risiko tanggung gugatnya di hadapan 
hukun, maka dokumentasi keperawatan memang benar 
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diakui eksistensinya dan keabsahanny serta mempunyai 
kedudukan yang setara dengan dokumen medik lain. 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa undang-undang 
dan Permenkes yang berisikan tentang kewajiban tenaga 
kesehatan untuk mendokumentasikan hasil kerjanya dalam 
rekam kesehatan juga berlaku untuk profesi keperawatan.

Dokumentasi keperawatan dapat menjadi alat bukti 
hukum yang sangat penting. Dokumentasi yang baik tidak 
hanya mencerminkan kualitas mutu keperawatan, tetapi 
juga membuktikan pertanggunggugatan setiap anggota 
tim keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. 
Beberapa aturan pencatatan yang harus diperhatikan dan 
diikuti agar dokumentasi keperawatan yang disusun sesuai 
dengan standar hukum, diantaranya: 
a. Dokumentasi keperawatan yang dibuat memenuhi 

dan mamahami dasar hukum terhadap kemungkinan 
tuntutan malpraktek keperawatan.

b. Catatan keperawatan memberikan informasi kondisi 
pasien secara tepat meliputi proses keperawatan 
yang diberikan, evaluasi berkala dan mencerminkan 
kewaspadaan terhadap perburukan kedaan pasien.

c. Memiliki catatan singkat komunikasi perawat dengan 
dokter dan intervensi perawatan yang telah dilakukan.

d. Memperhatikan fakta-fakta secara tepat dan akurat 
mengenai penerapan proses keperawatan. Data yang 
disajikan mulai dari pengkajian sampai evaluasi.



Buku Ajar Dokumentasi Keperawatan50

Dokumentasi keperawatan sangat dianjurkan dapat 
memenuhi standar profesi agar mempunyai nilai hukum. 
Beirkut beberapa hal yang harus diperhatikan: 
a. Mulailah mencatat dokumen dengan waktu (tanggal, 

bulan, tahun), dan pada keadaan tertentu diperlukan 
juga penulisan yang lebih detail (jam dan menit) serta 
diakhiri dengan tanda tangan dan nama jelas.

b. Catatlah fakta yang actual dan berkaitan.
c. Catatan harus jelas, menggunakan Bahasa yang lugas, 

dan dapat dibaca dengan mudah.
d. Periksa kembali catatan dan koreksi kesalahan sesegera 

mungkin.
e. Buatlah salinan untuk diri sendiri, karena perawat 

harus bertanggungjawab dan bertanggung gugat atas 
informasi yang ditulisnya.

f. Jangan menghapus atau menutup tulisan yang salah, 
tetapi buatlah garis mendatar pada bagian tengah 
tulisan yang salah, lalu diparaf kemudian tulis catatan 
yang benar di sebelahnya sebagai pengganti.

g. Jangan menulis komentar yang bersifat mengkritik 
pasien, ataupun tenaga kesehatan lain.

h. Hindari tulisan yang bersifat umum, diplomatis dan 
tidak terarah, akan tetapi tulislah dengan lengkap, 
singkat, padat dan objektif.

i. Bila terdapat pesanan atau instruksi yang meragukan, 
berilah catatan/tulisan: perlu klarifikasi.
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j. Jangan biarkan pada catatan akhir perawat kosong, 
tutuplah kalimat dengan suatu tanda baca atau titik 
yang jelas, yang menandakan bahwa kalimat tersebut 
telah berakhir.

Terdapat beberapa situasi yang memiliki 
kecenderungan dan dapat menyebabkan tuntutan hukum 
dalam pemberian asuhan keperawatan, yaitu: 
a. Kesalah dalam administrasi pengobatan/salah 

memberi obat.
b. Kelemahan dalam supervisi diagnosa.
c. Asisten dalam tindakan bedah lalai dalam mengevaluasi 

peralatan operasi maupun bahan habis pakai yang 
digunakan.

d. Akibat kelalain menyebabkan pasien terancam 
perlukaan.

e. Penghentian obat oleh perawat.
f. Tidak memperhatikan teknik dan prinsip aseptic yang 

semestinya.
g. Tidak mengikuti standar operasional prosedur yang 

seharusnya.

Semakin meningkatnya kebutuhan dan keinginan 
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan keperawatan 
yang baik, aman dan bermutu, maka sudah menjadi keharusan 
bagi profesi perawat untuk lebih maju, lebih berhati-hati, 
lebih mengerti kemungkinan munculnya tuntutan hukum 
dan lebih professional dalam menjalankan tugasnya.
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3. Implementasi Etik Dokumentasi
Hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan 

pelaksanaan etik dalam dokumentasi keperawatan: 
a. Pandangan etik dokumentasi keperawatan. Artinya 

asuhan keperawatan pasien ditujukan untuk seluruh 
proses kehidupan dan keadaan. Perawatan dilakukan 
sangat kompleks dan etis seperti bagaimana 
menimbulkan kepercayaan kepada pasien. Informasi 
yang akurat akan membantu dalam pemecahan 
masalah yang membutuhkan dokumentasi yang 
objektif dalam situasi apapun.

b. Menjaga kerahasiaan (privasi) pasien. Pencatatan 
tentang pelayanan kesehatan merupakan suatu 
jaminan kerahasiaan dan keakuratan asuhan 
keperawatan. Dalam penyiapan, pencatatan harus 
berhati-hati, karena kegiatan tersebut dijadikan 
jaminan kepercayaan. Kegiatan tersebut antara lain 
mengeluarkan informasi data pasien, nama pasien, 
alamat, tanggal masuk dan data klinis.

c. Moral perjanjian. Hal ini merupakan suatu 
pertimbangan etik yang digunakan dalam 
melaksanakan dokumentasi keperawatan. Termasuk 
dalam moral perjanjian adalah etik perizinan yang 
mencakup; perizinan yang tidak langsung seperti 
pengambilan darah, perizinan langsung seperti pasien 
dengan kemauannya sendiri dating ke rumah sakit dan 
perizinan yang perlu pemberitahuan seperti pasien 
perlu membuat keputusan yang rasional, sebelum 
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menentukan keputusan, pasien perlu tindakan harus 
ada penjelasan terlebih dahulu.

C. Tugas

Tugas Mandiri
Anda telah mempelajari  tentang aspek atik dan legal 

dalam pendokumentasian keperawatan. Kemudian carilah 
salah satu contoh bentuk tuntutan dari pasien dan atau 
keluarga sehubungan dengan asuhan keperawatan yang 
diberikan oleh perawat. Kemudia diskusikan, bagaimana 
peran dokumentasi keperawatan  dalam menghadapi 
masalah tersebut?

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan belajar 
Anda, cobalah mengerjakan test formatif di bawah 
ini. Jangan melihat bagian umpan balik sebelum Anda 
mengerjakan sampai selesai agar Anda dapat mengetahui 
keberhasilan Anda secara objektif.

Soal Latihan

Petunjuk : Pilihlah jawaban yang paling tepat :

1. Penulisan dokumentasi bersifat :
A. Umum
B. Objektif
C. Subjektif
D. Diplomatis
E. Inisiatif
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2. Situasi yang dapat menyebabkan proses hokum
A. Kunjungan di luar jam
B. Bel yang tidak berfungsi
C. Tidak mengikuti SOP
D. Pemberian transfusi
E. Kurang perhatian

3. Dokumentasi keperawatan harus memenuhi aturan 
sesuai standar, yaitu : 
A. Catatan keperawatan memberikan informasi 

kondisi pasien secara tepat pada hari pertama 
dirawat. 

B. Memiliki catatan singkat komunikasi antar perawat 
tentang intervensi perawatan yang telah dilakukan.

C. Memperhatikan data yang disajikan berupa data 
pengkajian

D. Memenuhi dan mamahami dasar hukum terhadap 
kemungkinan tuntutan malpraktek keperawatan.

E. Dilakukan oleh tenaga keperawatan yang memiliki 
masa kerja minimal 3 tahun.

4. Hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan 
pelaksanaan etik dalam dokumentasi keperawatan :
A. Pandangan etik keperawatan. 
B. Menjaga kerahasiaan (privasi) pasien. 
C. Adanya perjanjian. 
D. Memenuhi kaidah hukum
E. Melibatkan berbagai unsur kepentingan



Buku Ajar Dokumentasi Keperawatan 55

5. Tindakan pengambilan darah, merupakan bentuk 
tindakan invasif yang termasuk dalam etik perizinan :
A. Tidak langsung
B. Langsung
C. Sepihak 
D. Bersyarat 
E. Tanpa Saksi

Umpan Balik
Anda telah mengerjakan tugas mandiri? Bagaimana 

dengan test formatif Anda? Coba cek kembali berdasarkan 
kunci jawaban yang tersedia. Berapa yang benar? Minimal 
3 benar berarti Anda siap untuk melanjutkan pada kegiatan 
belajar berikutnya.

Kunci jawaban : B, C, D, B A

D. Glosarium
Malpraktik : praktik kedokteran atau keperawatan  
yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang
Kode Etik : norma dan asas yang diterima oleh 
kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku
Settle Concern : dokumentasi dapat digunakan untuk 
menjawab ketidakpuasan terhadap pelayanan yang 
diterima secara hukum
Aseptik : bebas mikroorganisme
Privasi : kemampuan satu atau sekelompok individu 
untuk menutup atau melindungi kehidupan dan 
urusan personalnya dari publik
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BAB V
MODEL DOKUMENTASI KEPERAWATAN

Ns. Siti Rapingah, S.Kep., MKM

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari BAB ini, diharapkan pembaca 

mampu menjelaskan:
1. Model pendokumentasian keperawatan SOR 

(Source-Oriented-Record), POR (Problem-
Oriented-Record), CBE (Charting By Exeption), PIE 
(Problem-Intervention-Evaluation), FOCUS/POS 
(Process-Oriented-System), CND (Coded Nursing 
Documentation) dan Model Dokumentasi Core 

2. Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan pada 
setiap model dokumentasi

3. Memilih dan mengaplikasikan model dokumentasi 
yang sesuai dalam praktik pemberian asuhan 
keperawatan

B. Materi
Dalam pelayanan keperawatan, dokumentasi 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan karena 
kualitas pelayanan salah satunya dapat diukur melalui 
kelengkapan dokumentasi yang tersedia. Dokumentasi 
keperawatan merupakan bukti pencatatan dan pelaporan 
yang dimiliki perawat dalam melakukan catatan 
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keperawatan yang berguna untuk kepentingan klien, 
perawat dan tim kesehatan dalam memberikan pelayanan 
kesehatan (Noorkasiani, 2015). Sistem pendokumentasian 
tidak terlepas dari tiga aspek penting yaitu aspek 
komunikasi, aspek dokumentasi keperawatan serta aspek 
standar dokumentasi. Penting sekali bagi perawat untuk 
memahami aspek tersebut dalam upaya meningkatkan 
kualitas pelaksanaan pendokumentasian asuhan. Aspek 
komunikasi memungkinkan perawat mengkomunikasikan 
kepada rekan sejawat maupun tenaga keshatan lainnya 
tentang apa yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. 
Dalam hal ini Komunikasi yang efektif menjadi poin 
penting. Aspek dokumentasi keperawatan dalam hal ini 
dokumentasi terkait dengan proses keperawatan yang 
meliputi pengkajian, perumusan diagnosa, perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi. Standar dokumentasi 
dimaksudkan sebagai suatu standar yang dibuat untuk 
mengukur kualitas dan kuantitas dari dokumentasi yang 
kita lakukan. Selain itu, standar ini juga dapat digunakan 
sebagai pedoman praktik dalam memberikan tindakan 
keperawatan. (Eriyani, 2020)

Metode pendokumentasian asuhan keperawatan 
dengan model-model dokumentasi telah dikenal 
dan digunakan selama bertahun-tahun. Dengan 
berkembangnya ilmu keperawatan, maka berkembang 
pulalah sistem pendokumentasian dalam pemberian 
asuhan keperawatan. (Iyer,2005). Model dokumentasi 
keperawatan merupakan model dokumentasi dimana 
data-data pasien dimasukkan dalam suatu format, catatan 
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dan prosedur secara tepat sehingga dapat memberikan 
gambaran perawatan secara lengkap dan akurat. 

Pada BAB ini akan dijelaskan model-model dalam 
pendokumentasian beserta contoh dan format, sehingga 
dapat memberikan pemahaman yang baik bagi pembaca 
pada umumnya dan khususnya mahasiswa maupun perawat 
di Rumah Sakit. Adapun model yang akan dibahas adalah 
1. Model Dokumentasi SOR (Source-Oriented-Record). 2. 
Model Dokumentasi POR (Problem-Oriented-Record). 3. 
Model Dokumentasi CBE (Charting By Exeption). 4. Model 
Dokumentasi PIE (Problem-Intervention-Evaluation). 6. 
Model Dokumentasi FOCUS Process-Oriented-System. 
(POS) 6.Coded Nursing Documentation (CND) 7. Sistem 
Dokumentasi Core. 

Ada beberapa model dokumentasi keperawatan yang 
bisa kita pakai dan terapkan dalam memberikan asuhan 
keperawatan pada pasien diantaranya yaitu: 

1. SOR
Model dokumentasi SOR (Source-Oriented-Record) 

yaitu model dokumentasi yang berorientasi pada sumber 
informasi. Model ini menempatkan catatan atas dasar 
disiplin orang atau sumber yang melakukan pencatatan 
pada pasien seperti dokter, perawat, ahli gizi atau tenaga 
kesehatan lain. Berdasarkan sumber tersebut kita dapat 
mengenal beberapa catatan tersendiri yang berada dalam 
satu catatan medis. Dokumentasi dibuat dengan cara 
setiap anggota tim kesehatan membuat catatan sendiri 
dari hasil observasi. Kemudian, semua hasil dokumentasi 
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dikumpulkan menjadi satu. Sehingga masing-masing 
anggota tim kesehatan melaksanakan kegiatan sendiri 
tanpa bergantung dengan anggota tim kesehatan yang lain. 
Model dokumentasi SOR terdiri dari 5 komponen utama: 
a. Lembar penerimaan berisi biodata 
b. Lembar instruksi dokter 
c. Lembar riwayat medis atau penyakit 
d. Catatan perawat 
e. Laporan Khusus

Contoh Format Model SOR
Tanggal Waktu Sumber Catatan Perkembangan

Tanggal/
bulan/tahun

Waktu 
pelaksanaan 
tindakan

Perawat Catatan meliputi 
hasil pengkajian, 
diagnosis keperawatan, 
perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi
Perawat
Nama dan tanda tangan

Dokter Catatan meliputi: 
observasi keadaan 
pasien, evaluasi 
kemajuan, identifikasi 
masalah baru dan 
penyelesainnya, 
rencana tindakan dan 
pengobatan terbaru
Dokter
Nama dan tanda tangan

Keuntungan model dokumentasi SOR (Alimul 2021, 
Eriyani,2020) adalah sebagai berikut: 
a. Menyajikan data yang berurutan dan mudah diidentifikasi
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b. Memudahkan perawat dalam mencatat berbagai 
informasi

c. Format dapat menyederhanakan proses pencatatan 
masalah, kejadian, perubahan, intervensi dan respon 
klien atau hasil

Kerugian: 
a. Kemungkinan terjadinya pengumpulan data yang 

terfragmentasi, tidak berdasarkan urutan waktu dan 
b. Terkadang mengalami kesulitan untuk mencari data 

sebelumnya karena tidak berdasarkan urutan waktu 
c. Memerlukan waktu lebih banyak 
d. Perkembangan klien sulit di monitor 
e. Perpindahan dari masalah satu ke masalah lain tanpa 

penghubung yang jelas

2. POR (Problem Oriented Record) 
Model dokumentasi ini menitikberatkan pada data 

yang disusun berdasarkan masalah pasien atau catatan 
yang berorientasi pada masalah. Model ini di gagas 
oleh Dr. Lawrence L. Weed pada tahun 1950-1960, yang 
menggunakan pendekatan terhadap semua masalah pasien 
serta mengatasinya sesuai permasalahan yang muncul, 
dimana sistem dokumentasi jenis ini mengintegrasikan 
semua data mengenai masalah yang dikumpulkan oleh 
dokter, perawat atau tenaga kesehatan lain yang terlibat 
dalam pemberian layanan kepada pasien. Komponen-
komponen dalam model dokumentasi POR: 
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a. Data Dasar
Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengkajian 
awal ketika pasien masuk rumah sakit, atau disebut 
juga informasi awal yang harus didaptkan dari setiap 
pasien. Informasi yang diperoleh meliputi informasi 
umum dan informasi khusus. Informasi umum 
diantaranya adalah data demografi (umur, jenis 
kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan dll), sedangkan 
informasi khusus sesuai dengan permasalahan yang 
ada pada pasien. Data dasar yang lengkap berisi 
tentang keluhan pasien, riwayat penyakit baik itu 
riwayat penyakit sekarang, dahulu maupun riwayat 
penyakit keluarga, data psikososial dan pengobatan 
serta hasil-hasil pemeriksaan penunjang seperti hasil 
laboratorium, rontgen dll. 

b. Daftar Masalah
Daftar masalah disusun berdasarkan hasil analisis 
dari data yang diperoleh saat pengkajian. Selanjutnya 
masalah disusun secara kronologis sesuai tanggal 
identifikasi masalah. Daftar masalah ini dapat mencakup 
masalah fisiologis, psikologis, sosio kultural, spiritual, 
tumbuh kembang, ekonomi dan lingkungan. Daftar ini 
berada pada bagian depan status klien dan tiap masalah 
diberi tanggal, nomor, dirumuskan dan dicantumkan 
nama orang yang menemukan masalah tersebut. 
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Contoh penulisan dari hasil identifikasi masalah

Tanggal Masalah Klien Diidentifikasi Oleh Keterangan
1/3/2021 CHF

Penurunan 
curah jantung
Kelebihan BB

Dokter
Perawat
Ahli Gizi

c. Rencana Asuhan 
Perencanaan atau rencana asuhan disusun oleh tenaga 
kesehatan yang menyusun masalahya sesuai dengan 
daftar masalah. sebagai contoh dokter akan menuliskan 
instruksi atau rencana pengobatan yang akan untuk 
pasien, sedangkan perawat akan menuliskan rencana 
asuhan keperawatan. Pada umumnya rencana 
dibedakan menjadi dua yaitu rencana awal dan 
rencana lanjutan, dimana dalam rencana awal biasanya 
akan meliputi: pemeriksaan diagnostic, terapeutik atau 
rencana pengobatan serta pendidikan kesehatan. 
Adapun rencana lanjutan biasanya dibuat pada saat 
membuat catatan perkembangan atau dapat pula 
direncanakan saat menyusun rencan awal.

d. Catatan Perkembangan (Progress Notes)
Catatan perkembangan dituliskan berdasarkan 
kemajuan atau perkembangan pasien dari masing-
masing masalah yang ditemukan. Komponen ini 
merupakan bagian penting dari POR karena dalam 
catatan perkembangan pasien terdapat deskripsi 
tentang aktifitas pelayanan pasien serta merupakan 
tindak lanjut untuk semua masalah. Dalam 
mendokumentasikan catatan perkembangan bisa 
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menggunakan cara penulisan seperti SOAP (Subjektif, 
Objektif, Analisis dan Perencanan/planning) atau 
SOAPIER (Subjektif, Objektif, Analisis, Perencanaan, 
Intervensi dan Revisi atau juga ada yang menggunakan 
PIE (Problem, Intervensi, Evaluasi). 

Catatan perkembangan dapat dituliskan 
sebagaimana contoh dibawah ini: 

Tanggal Waktu Catatan Perkembangan
1/03/2021 14.00 S: Subjektif yaitu informasi berdasarkan 

apa yang pasien rasakan
O: Objektif: Hasil pengamatan dan 
pemeriksaan oleh perawat
A: Analisis: interpretasi atau kesan dari 
keadaan saat ini missal: nyeri teratasi
P: Perencanaan: rencana kelanjutan 
perawatan dan pengobatan

Contoh Format Model Dokumentasi menggunakan 
POR

 Data Dasar Daftar 
Masalah

Rencana 
Tindakan

Catatan 
Perkembangan

Data Subjektif: 
……
Data Objektif: 
……

1. 
1.
2.
3.

S
O
A
P

Keuntungan
a. Fokus catatan asuhan keperawatan lebih menekankan 

pada masalah pasien dan proses penyelesaiannya
b. Pencatatan asuhan keperawatan dilakukan secara 

kontinu
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c. Evaluasi dan penyelesaian masalah dicatat secara 
secara jelas 

d. Daftar masalah merupakan “checklist” untuk diagnosa 
keperawatan dan untuk masalah pasien dan daftar 
masalah ini dapat membantu mengingatkan perawat 
untuk sesuatu yang memerlukan perhatian

e. Data yang perlu diintervensi dijabarkan dalam rencana 
tindakan keperawatan

Kerugian
a. Potensial adanya kesulitan jika daftar masalah belum 

dilakukan tindakan atau  timbulnya masalah yang baru
b. Dapat menimbulkan kebingungan jika setiap hal harus 

masuk dalam daftar masalah
c. SOAPIER dapat menimbulkan pengulangan yang tidak 

perlu, jika sering adanya target evaluasi dan tujuan 
perkembangan klien sangat lambat, P (dalam SOAP)  
mungkin terjadi duplikasi dengan rencana tindakan 
keperawatan

3. Model dokumentasi CBE (Charting By Exeption) 
Merupakan model dokumentasi yang hanya mencatat 

hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan 
normal tubuh. Model ini memiliki beberapa unsur inti 
diantaranya adanya lembar alur atau flowsheet, catatan 
standar praktik, protocol instruksi dan data dasar 
keperawatan, rencana keperawatan sesuai dengan 
diagnosis keperawatan serta catatan perkembangan. 
Penyimpangan yang dimaksud dalam hal ini menyangkut 
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keadaan yang tidak sehat yang mengganggu kesehatan 
pasien. (Alimul,2021)
a. Lembar Alur (Flowsheet)

Pada umumnya digunakan untuk mendokumentasikan 
pengkajian fisik. Pada model CBE lembar alur dapat 
berupa lembar instruksi dokter, catatan berupa grafik, 
catatan penyuluhan dan pemulangan yang termuat 
dalam satu lembar

b. Standar praktik
Standar praktik ini dapat mengurangi kesalahan 
dalam pendokumentasian yang sesuai dengan lingkup 
praktik perawat

c. Pedoman instruksi
Pedoman instruksi ini memperjelas rencana tindakan 
atau intervensi oleh perawat yang berkaitan dengan 
perjalanan klinis, hal ini dapat memudahkan dan 
mengurangi kesalahan dalam pendokumentasian

d. Data dasar
Merupakan bagian yang merupakan catatan tentang 
riwayat kesehatan dan pengkajian fisik.

e. Rencana keperawatan sesuai diagnosis
Pada model CBE terdapat catatan tentang rencana 
keperawatan berdasarkan diagnosis yang ditemukan.

f. Catatan perkembangan SOAP
Pada model CBE ini penggunaan SOAP biasanya terbatas 
pada situasi tertentu seperti ketika identifikasi diagnosis, 
ketika ada hasil evaluasi atau saat pemulangan.
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Keuntungan Model dokumentasi CBE (Charting By 
Exeption) adalah (Eriyani, 2020, Alimul 2021): 
a. Tersusunnya standart minimal untuk pengkajian dan 

intervensi.
b. Data yang tidak nomal terlihat jelas dan secara mudah 

ditandai dan dipahami 
c. Menghemat waktu karena kegiatan rutin dan observasi 

tidak perlu dituliskan serta menghemat lembar dokumen
d. Pencatatan duplikasi atau ganda dapat dikurangi. 

Kerugian Model dokumentasi CBE (Charting By 
Exeption) adalah: 
a. Pencatatan sangat tergantung pada check list yang dibuat.
b. Kemungkinan adanya kejadian yang tidak 

didokumentasikan.
c. Pendokumentasian yang bersifat rutin sering terabaikan. 
d. Tidak mengakomodasikan pendokumentasian disiplin 

ilmu yang lain.

4. Model Dokumentasi PIE (Problem-Intervention 
and Evaluation)
Model dokumentasi ini penekanan pada proses 

keperawatan dan diagnosa keperawatan. Model ini sangat 
tepat digunakan pada pemberian asuhan keperawatan 
primer. Pada keadaan akut, perawat primer dapat 
melaksanakan dan mencatat hasil pengkajian saat klien masuk 
dengan diberi tanda PIE setiap hari serta rencana tindakan, 
Selanjutnya perawat associate (PA) akan melaksanakan 
tindakan sesuai yang telah direncanakan. Karakteristik 
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model pendokumentasian PIE ini pengkajian klien dimulai 
saat masuk RS, dilakukan pengkajian sistem tubuh setiap 
pergantian shift (Olfah &Gofur 2016, Alimul 2021).

Karakteristik model dokumentasi PIE menurut Eriyani 
(2020) adalah:
a. Pengkajian dimulai dari pasien pertama kali masuk ke 

rumah sakit
b. Dilanjutkan dengan pengkajian sistem tubuh pada 

setiap pergantian dinas
c. Data masalah dipergunakan untuk asuhan keperawatan 

dalam waktu yang lama dan juga masalah yang kronis
d. Intervensi yang dilaksanakan rutin, didokumentasikan 

dalam flowsheet
e. Catatan perkembangan digunakan untuk intervensi 

yang spesifik
f. Masalah yang ditemukan diberi symbol “P” (Problem), 

Intervensi dengan symbol “I” (Intervention) dan 
keadaan pasien sebagai pengaruh dari adanya 
intervensi di berikan symbol “E” (Evaluation)

g. Setiap masalah yang diidentifikasi harus dievaluasi 
minimal 8 jam/ setiap pergantian shift

Contoh Format Model Dokumentasi PIE
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Tanggal Jam Pencatatan (Remarks)

02/03/2022 14.00
P#1 ………………………….
I#1 …………………………..
 2…………………………...
E# S …………………………
 O …………………………
 A …………………………
 P …………………………

Keuntungan model dokumentasi PIE (Alimul 
2021,Eriyani 2020) adalah: 
a. Proses pencatatan dan pengkajian dapat disederhanakan
b. Memungkinkan dalam menggunakan proses 

keperawatan
c. Setiap masalah yang diidentifikasi akan dievaluasi 

minimal setiap 8 jam/pergantian shift sehingga 
dapatmeningkatkan kredibilitas professional

Kerugian model dokumentasi PIE adalah:
a. Kesulitan mengevaluasi perkembangan pasien karena 

tidak adanya kriteria hasil
b. Tidak dapat dipergunakan untuk pendokumentasian 

semua displin ilmu

5. Model Dokumentasi FOCUS (Process-Oriented-
System)
Model dokumentasi FOCUS atau disebut juga POS 

(Process-Oriented-System) adalah model dokumentasi yang 
berorientasi pada proses keperawatan yang dimulai dari 
pengkajian, diagnosis keperawatan, etiologi atau penyebab 
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masalah atau definisi karakteristik yang dinyatakan sesuai 
dengan keadaan pasien. Pencatatan memfokuskan 
pada keluhan pasien. Penulisan catatan perkembangan 
menggunakan format DAR (Datum-Action-Response). 

Komponen model dokumentasi FOCUS atau POS ada 
3 yaitu: 

DATUM (D) : Terdiri dari data subjektif dan objektif
ACTION (A) : Tindakan keperawatan yang segera atau 

akan dilakukan
RESPONSE (R): Respons pasien terhadap tindakan medis 

dan keperawatan yang telah diberikan
Keuntungan dan Kerugian model dokumentasi FOCUS 

adalah: 
a. Model dokumentasi POS ini lebih fleksibel
b. Model ini memudahkan data untuk dikenali
c. Mudah dimengerti dan dipergunakan
d. Waktu pendokumentasian lebih singkat

Kerugian: 
a. Kemungkinan dapat membingungkan, khususnya 

antara intervensi yang belum dan yang sudah dilakukan

Contoh format pendokumentasian model POS 
(Process-Oriented-System)

Tanggal/Waktu/
Tanda Tangan Masalah Catatan Keperawatan 

(DAR)
Tanggal: 
Jam: 

Tanda tangan

1. ………………………. Data: DS, DO
Action: Rencana tindakan 
Response: Respons pasien 
terhadap tindakan
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6. Model dokumentasi Coded Nursing Documentation 
(CND)
Dokumentasi keperawatan dengan kode (Coded 

Nursing Documentation/CND) adalah dokumentasi 
menggunakan sistem computer dimana catatan 
keperawatan yang terlihat hanya kode saja. Kode sendiri 
berdasarkan standar asuhan keperawatan yang telah 
dirumuskan. Virginia, dkk mengembangkan dokumentasi 
yang dilakukan berupa dokumentasi keperawatan dengan 
sistem pengkodean. Pengkodean dilakukan dengan 
memasukkan data pasien ke komputer, pada akhirnya 
akan terlihat data dokumentasi hanya berupa kode secara 
lengkap menguraikan mulai dari penyakit hingga evaluasi 
yang akan dicapai oleh pasien tersebut. 

7. Model Dokumentasi CORE
Merupakan sistem dokumentasi pusat yang menjadi 

bagian terpenting dari sistem dokumentasi dalam proses 
keperawatan. Penulisan catatan perkembangan pada 
model dokumentasi core menggunakan format DAE yaitu 
Datum (D) meliputi data subjektif dan data objektif, Action 
(A) yaitu tindakan keperawatan yang segera atau yang 
akan dilakukan dan Evaluation (E) adalah respon pasien 
terhadap tindakan baik medis maupun keperawatan yang 
diberikan kepada pasien (Eriyani 2020, Sepang dkk 2021) 

Komponen dalam Sistem Dokumentasi Core terdiri atas: 
a. Pengkajian (data awal pasien). 
b. Flow sheet. 
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c. Masalah keperawatan/ Diagnosa keperawatan
d. Catatan keperawatan atau catatan perkembangan 

dalam (DAE: Datum, Action, Evaluation) 
e. Ringkasan (informasi mengenai diagnosis, konseling, 

kebutuhan untuk follow up).

Contoh Format Sistem Dokumentasi Core 

Tanggal/Waktu/
Tanda Tangan

Diagnosis 
Keperawatan

Catatan Perkembangan 
(DAE)

Tanggal:
Jam : 

Tanda Tangan

1. …………………… Data: DS, DO
Action: 
Evaluation: 

Keuntungan Sistem dokumentasi core adalah: 
a. Memfasilitsi dokumentasi seluruh komponen proses 

keperawatan. 
b. Format DAE membentuk suatu pemecahan masalah. \
c. DAE mengembangkan dokumentasi yang lebih efisien

Kerugian Sistem dokumentasi core adalah: 
a. Dibutuhkan pemantauan yang teliti untuk jaminan 

mutu layanan keperawatan. 
b. Pengembangan dari format membutuhkan banyak waktu

C. Rangkuman
Dokumentasi keperawatan merupakan bukti pencatatan 

dan pelaporan yang dimiliki perawat dalam melakukan 
catatan keperawatan yang berguna untuk kepentingan 
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klien, perawat dan tim kesehatan dalam memberikan 
pelayanan kesehatan. Pelayanan asuhan keperawatan 
yang komprehensif dan professional, salah satunya dapat 
tergambar dari dokumentasi yang dilakukan. Ada beberapa 
jenis model dokumentasi yang bisa diterapkan dalam 
tatanan layanan kesehatan diantaranya adalah Model 
pendokumentasian keperawatan SOR (Source-Oriented-
Record), POR (Problem-Oriented-Record), CBE (Charting 
By Exeption), PIE (Problem-Intervention-Evaluation), 
FOCUS/POS (Process-Oriented-System), CND (Coded 
Nursing Documentation) dan Model Dokumentasi Core. 
Masing-masing model dokumentasi bisa digunakan dalam 
pelayanan keperawatan, disesuaikan dengan karakteristik 
pelayanan. Diantara beberapa model dokumentasi yang 
dijelaskan dalam BAB ini, tidak ada model dokumentasi 
yang paling baik karena masing-masing memiliki kelebihan 
dan kekurangan yang utama adalah model dokumentasi 
tersebut mampu mengatasi persoalan pencatatan yang 
efektif dan efisien.

D. Tugas
1. Aplikasikan penggunaan model dokumentasi 

berdasarkan kasus pemicu yang akan diberikan. 
KASUS: Seorang perempuan usia 24 tahun diruang 
penyakit dalam. Pasien mengalami panas tinggi selama 
2 hari, S: 390C, N: 100x/mnt. Pasien mendapatkan 
obat penurun panas parasetamol 3x500 mg dan 
direncanakan dilakukan kompres hangat. Pasien juga 
terlihat kesakitan,skala nyeri 6. 
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F. Glosarium
Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dan sebagainya) 
untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya

Coded : Kode / tanda yang disepakati untuk maksud 
tertentu

CBE : Charting By Exeption
CND : Coded Nursing Documentation
Dokumentasi : Pencatatan
Evaluation : Evaluasi/respon atas suatu tindakan
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Flow sheet : Lembar alur.
Fragmentasi : Relasi dipartisikan ke dalam beberapa 

bagian, setiap
Format : Bentuk dan ukuran/susunan
Intervention : Intervensi/tindakan yang harus dilakukan
Model : Pola (acuan, ragam, dan sebagainya) dari 

sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan
Objektif : Mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa 

dipengaruhi pendapat
Problem : Masalah
POR : Problem-Oriented-Record
PIE : Problem-Intervention-Evaluation
POS : Process-Oriented-System
Subjektif : Menurut pandangan/perasaan
SOR : Source-Oriented-Record
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BAB VI
CARA PENDOKUMENTASIAN ASUHAN 

KEPERAWATAN

Ns.Imelda Pujiharti, M.Kep., Sp.Kep.An., M.H

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah menyelesaikan kegiatan belajar diharapkan 

anda mampu menjelaskan sistem dokumentasi manual 
dan elektronik

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar, diharapkan 
anda mampu:

1. Menjelaskan sistem dokumentasi manual.
2. Menjelaskan sistem dokumentasi elektronik

B. Materi
Dokumentasi adalah segala informasi tertulis atau 

yang dihasilkan secara elektronik tentang klien, yang 
menjelaskan tentang perawatan atau layanan yang 
diberikan kepada klien itu. Catatan kesehatan dapat 
berupa dokumen kertas atau dokumen elektronik, seperti 
catatan medis elektronik, faks, email, kaset audio dan 
video, serta gambar. Melalui dokumentasi perawat dapat 
mengkomunikasikan pengamatan, keputusan, tindakan, 
dan hasil tindakan mereka untuk klien (Rahmi, 2019). 
Menurut Hidayat (2021) cara pendokumentasian asuhan 
keperawatan yang terdiri dari: 
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1. Sistem Dokumentasi manual
Sistem dokumentasi asuhan keperawatan yang saat ini 

berlaku di beberapa rumah sakit Indonesia umumnya masih 
menggunakan sistem dokumentasi secara tertulis (manual) 
dengan memanfaatkan catatan keperawatan berbasis paper. 
Sistem dokumentasi secara manual ini sering membebani 
perawat karena perawat harus menuliskan dokumentasi 
pada form yang telah tersedia dan membutuhkan waktu 
banyak untuk mengisinya. Permasalahan lain yang sering 
muncul adalah biaya pencetakan form mahal sehingga 
sering form pendokumentasian tidak tersedia.

Sistem dokumentasi keperawatan secara tertulis dan 
manual juga mempunyai kelemahan yaitu sering hilang. 
Dokumentasi yang berupa lembaran-lembaran kertas 
sering terselip. Pendokumentasian secara tertulis juga 
memerlukan tempat penyimpanan dan menyulitkan untuk 
pencarian kembali jika sewaktu-waktu pendokumentasian 
tersebut diperlukan. Dokumentasi yang hilang

atau terselip di ruang penyimpanan akan merugikan 
perawat. Hal ini karena tidak dapat menjadi bukti legal jika 
terjadi suatu gugatan hukum, sehingga perawat berada pada 
posisi yang lemah dan rentan terhadap gugatan hukum.

2. Sistem dokumentasi elektronik
Dunia keperawatan di Indonesia terus berkembang, 

seiring dengan meningkatnya strata pendidikan 
keperawatan di Indonesia dan akses informasi yang sangat 
cepat di seluruh dunia. Hal itu membawa dampak pada 
kemajuan proses keperawatan, termasuk dalam sistem 
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dokumentasi keperawatan. Dokumentasi Keperawatan 
yang sebelumnya manual, bergeser kearah komputerisasi. 
Komputerisasi bukan hanya membantu dalam dokumentasi 
keperawatan, tetapi digunakan juga untuk sistem informasi 
manajemen rumah sakit. Aktivitas asuhan keperawatan 
dapat termonitor dalam sebuah data base rumah sakit.

Perawat merupakan salah satu tenaga yang mempunyai 
kontribusi besar bagi pelayanan kesehatan. Perawat 
mempunyai peran penting dalam upaya peningkatan 
mutu pelayanan kesehatan. Perawat harus mampu 
melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar, yaitu 
mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi termasuk 
dokumentasinya.

Dokumentasi keperawatan merupakan hal penting 
yang dapat menunjang pelaksanaan mutu asuhan 
keperawatan (Kozier,E. 2007). Dokumentasi Keperawatan 
juga merupakan bukti akuntabilitas tentang apa yang 
telah dilakukan olen seorang perawat kepada pasiennya. 
Pendokumentasian yang benar merupakan bukti secara 
profesional dan legal yang dapat dipertanggung jawabkan.

a. Pengertian
Dokumentasi keperawatan berbasis komputer 

merupakan sistem dokumentasi dengan menggunakan 
computer sebagai catatan keperawatan, dengan 
memanfaatkan data base. Sistem ini memberikan 
kemudahan bagi perawat untuk melakukan akses data 
atau catatan dari tim kesehatan lain, seperti akses ke 
laboratorium, radiologi, fisioterapi dan disiplin yang lain, 
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seperti ahli gizi, fisioterapi, dan disiplin ilmu lain seperti 
ahli gizi, fisioterapis, occupational therapies.

Dokumentasi keperawatan yang terkomputerisasi 
dibuat dalam rangka memudahkan dan mempercepat 
pendokumentasian asuhan keperawatan yang dibuat. 
Pencatatan dan pelaporan menjadi lebih akurat, lebih 
lengkap, lebih menghemat waktu dan perawat akan lebih 
sering berada disamping pasien.

Menurut ANA (Vestal, Khaterine, 1995) sistem informasi 
keperawatan berkaitan dengan legalitas untuk memperoleh 
dan menggunakan data, informasi dan pengetahuan 
tentang standar dokumentasi, komunikasi, mendukung 
proses pengambilan keputusan, mengembangkan dan 
mendesiminasikan pengetahuan baru, meningkatkan 
kualitas, efektifitas dan efisiensi asuhan keperawaratan dan 
memberdayakan pasien untuk memilih asuhan kesehatan 
yang diinginkan.

Kehandalan suatu sistem informasi pada suatu 
organisasi terletak pada keterkaitan antar komponen yang 
ada sehingga dapat dihasilkan dan dialirkan menjadi suatu 
informasi yang berguna, akurat, terpercaya, detail, cepat, 
relevan untuk suatu organisasi.

b. Manfaat
Hasil dari studi menunjukkan adanya suatu peningkatan 

yang sangat baik dari sisi kuantitas dan kualitas dokumentasi. 
Aspek positif meliputi kelengkapan dari dokumentasi 
keperawatan, aspek yang formal dan peningkatan kualitas 
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hubungan antar perawat. Aspek yang negatif adalah 
berkaitan dengan konten dari rencana keperawatan 
(Cornelia, et al, 2007). Menurut Gurlay, L (2008) Electronic 
Medical Record (EMR) memiliki manfaat sebagai berikut:
1) Penghematan biaya dari penggunaan kertas untuk 

pencatatan.
2) Tidak perlu gudang yang besar dalam penyimpanan arsip.
3) Penyimpanan data (record) pasien menjadi lebih lama.
4) EMR yang dirancang dengan baik akan mendukung 

otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5) Membantu dalam mencari informasi yang cepat 

sehingga dapat membantu dalam pengambilan 
keputusan yang cepat juga.

6) Meningkatkan produktivitas bekerja
7) Mengurangi kesalahan dalam menginterprestasikan 

pencatatan

Sedangkan menurut Holmas (2003) terdapat beberapa 
keuntungan utama dari Dokumentasi keperawatan berbasis 
computer, diantaranya:
1) Standarisasi, terdapat pelaporan data klinik sesuai 

standar yang mudah dan cepat diketahui.
2) Kualitas, meningkatkan kualitasinformasi klinik dan 

sekaligus meningkatkan waktu perawat berfokus pada 
pemberian asuhan.

3) Accessibility dan legibilitry gudah membaca dan 
mendapat informasi klinik tentang semua pasien dan 
suatu lokasi.
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Dokumentasi keperawatan berbasis computer dapat 
memberi banyak manfaat dan keuntungan bagi asuhan 
keperawatan walaupun merupakan tantangan yang 
besar bagi dunia keperawatan di Indonesia. Pemanfaatan 
tehnologi komputer khususnya dalam pendokumentasian 
asuhan keperawatan di Indonesia sampai saat ini masih 
sangat minim. Pada saat ini sebagian kecil rumah sakit 
telah menggunakan dokumentasi proses keperawatan 
berbasis tehnologi komputer tetapi hasil evaluasi terhadap 
keberhasilan tersebut belum disosialisasikan secara global.

Sebelum suatu instansi rumah sakit menggunakan 
pendokumentasian keperawatan yang terkomputerisasi 
ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu 
penyediaan hardware dan software komputer itu 
sendiri dan kemampuan perawat dalam menggunakan 
teknologi informasi ini. Sebuah studi di Medica Center 
Taiwan menunjukkan bahwa permasalahan perawat yang 
menggunakan sistem informasi keperawatan adalah 
pelatihan yang tidak cukup, perhatian terhadap keamanan 
data, stress karena adanya tambahan beban kerja dan 
kerjasama antar disiplin rendah (Ting Ting Lee, 2007).

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN

1. Pendokumentasian Pengkajian
a. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan Kegiatan belajar diharapkan 
anda mampu mendokumentasikan pengkajian dalam 
proses keperawatan.



Buku Ajar Dokumentasi Keperawatan 85

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar, diharapkan 
anda mampu:
1) Menjelaskan pengertian dokumentasi pengkajian 

keperawatan.
2) Menyebutkan tujuan dokumentasi dalam pengkajian.
3) Menyebutkan jenis dokumentasi pengkajian.
4) Jenis Data Pengkajian
5) Menjelaskan metode memperoleh data.
6) Menyebutkan masalah yang sering terjadi saat 

pendokumentasian pengkajian

b. Uraian Materi
1) Pengertian Dokumentasi Pengkajian

Dokumentasi pengkajian keperawatan merupakan 
catatan mengenai hasil pengkajian yang dilakukan 
untuk mengumpulkan informasi dari pasien, membuat 
data dasar pasien, dan membuat catatan tentang 
respons pasien proses pengkajian yang komprehensif, 
sistematis yang logis, akan membantu mengarahkan 
dan mendukung pada ketepatan identifikasi masalah 
yang terjadi pada pasien (Sepang, Damayanti, Malisa, 
dkk, 2021)

2) Tujuan Dokumentasi Pengkajian
Menurut Dinarti dan Mulyanti (2016) metode 
dokumentasi dalam pengkajian keperawatan 
mempunyai tujuan untuk:



Buku Ajar Dokumentasi Keperawatan86

a) Mengumpulkan, mengorganisir, dan mencatat 
data yang menjelaskan respon manusia yang 
mempengaruhi pola-pola kesehatan pasien.

b) Hasil dokumentasi pengkajian akan menjadi dasar 
penulisan rencana asuhan keperawatan

c) Memberikan keyakinan tentang informasi dasar 
tentang kesehatan pasien untuk dijadikan referensi 
status kesehatannya saat ini atau yang lalu

d) Memberikan data yang cukup untuk menentukan 
strategi perawatan yang sesuai dengan kebutuhan 
pasien

3) Jenis Dokumentasi Pengkajian
Menurut Sepang, Damayanti, Malisa, dan dkk (2021); 
Rahmi (2019) dalam melaksanakan dokumentasi 
pada tahap pengkajian perlu diketahui bahwa jenis 
dokumentasi keperawatan meliputi:
a) Dokumentasi pada saat pengkajian awal (Initial 

Assessment) Dokumentasi yang dibuat ketika 
pasien pertama kali masuk rumah sakit. Data 
yang dikaji pada pasien berupa data awal yang 
digunakan sebagai dasar dalam pemberian asuhan 
keperawatan.

b) Dokumentasi pengkajian lanjutan (Ongoing 
Assessment) Data pada dokumentasi ini 
merupakan pengembangan dasar yang dilakukan 
untuk melengkapi pengkajian awal dengan tujuan 
semua data menjadi lengkapsehingga mendukung 
infromasi tentang permasalahan kesehatan 
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pasien. Hasil pengkajian ini dimasukkan dalam 
catatan perkembangan terintegrasi pasien atau 
pada lembar data penunjang.

c) Dokumentasi pengkajian ulang (Reassessment) 
Dokumentasi ini merupakan pencatatan terhadap 
hasil pengkajian yang didapat dari informasi 
selama evluasi. Perawat mengevauasi kemajuan 
data terhadap pasien yang sudah ditentukan

4) Jenis data Pengkajian
Menurut Olfah, dan Ghofur (2016) dalam melakukan 
pengkajian kita mengenal data itu menjadi 2 yaitu data 
subjektif dan data objektif.
a) Data Subjektif

Data subjektif diperoleh dari hasil pengkajian 
terhadap pasien dengan tehnik wawancara, 
keluarga, konsultan, dan tenaga kesehatan 
lainnya serta riwayat keperawatan. Data ini berupa 
keluhan atau persepsi subjektif pasien terhadap 
status kesehatannya.

b) Data Objektif
Informasi data obyektif diperoleh dari hasil 
observasi, pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan 
penunjang dan hasil laboratorium. Fokus dari 
pengkajian data obyektif berupa: status kesehatan, 
pola koping, fungsi status respons pasien terhadap 
terapi, risiko untuk masalah potensial, dukungan 
terhadap pasien. Karakteristik data yang diperoleh 
dari hasil pengkajian seharusnya memiliki 
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karakteristik yang lengkap, akurat, nyata dan relevan. 
Data yang lengkap mampu mengidentifikasi 
semua masalah keperawatan pada pasien.

Perawat harus memperoleh data yang akurat 
dan terukur. Jika data yang tidak sesuai dengan 
yang diharapkan, maka perawat sebaiknya 
memvalidasi data dengan melakukan wawancara 
ulang langsung dengan pasiennya. Data dalam 
pengkajian juga harus relevan dengan kondisi 
pasien saat ini. Pendokumentasian data yang 
dikumpulkan memakan waktu cukup lama untuk 
mengidentifikasi data, untuk itu perawat perlu 
mengantisipasinya dengan membuat catatan 
ringkas dan jelas yang menggambarkan kondisi 
pasien saat ini.

5) Metode Memperoleh Data
Metode yang digunakan untuk memperoleh data 
pada tahap pengkajian yang dapat digunakan perawat 
(Dinarti & Mulyanti, 2016) adalah:
a) Komunikasi Efektif

Komunikasi dalam pengkajian keperawatan lebih 
dikenal dengan komunikasi terapeutik yang 
merupakan upaya mengajak pasien dan keluarga 
untuk bertukar pikiran dan perasaan. Untuk dapat 
memperoleh data yang akurat perawat perlu 
menjadi pendengar aktif terhadap keluhan pasien, 
adapun unsur yang menjadi pendengar yang aktif 
adalah dengan mengurangi hambatan dalam 
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berkomunikasi, memperhatikan keluhan yang 
disampaikan oleh pasien dan menghubungkannya 
dengan keluhan yang dialami oleh pasien, 
mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang 
dikeluhkan pasien, memberikan kesempatan pasien

untuk menyelesaikan pembicaraannya, 
bersikap empati dan hindari untuk interupsi, berikan 
perhatian penuh pada saat berbicara dengan pasien.

b) Observasi
Observasi merupakan tahap kedua dari 
pengumpulan data. Pada pengumpulan data 
ini perawat mengamati perilaku dan melakukan 
observasi perkembangan kondisi kesehatan 
pasien. Kegiatan observasi meliputi sight, smell, 
hearing, feeling, dan taste. Kegiatan tersebut 
mencakup aspek fisik, mental, sosial dan spiritual.

c) Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan fisik dilakukan bersamaan dengan 
wawancara, yang menjadi fokus perawat pada 
pemeriksaan ini adalah kemampuan fungsional 
pasien. Tujuan dari pemeriksaan fisik ini adalah 
untuk menentukan status kesehatan pasien, 
mengidentifikasi masalah kesehatan dan 
mengambil data dasar untuk menentukan rencana 
tindakan perawatan
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6) Masalah yang Sering Terjadi Saat Pendokumentasian 
Pengkajian
Menurut Olfah, dan Ghofur (2016) beberapa 
permasalahan yang sering terjadi pada saat 
pengumpulan data adalah:
a) Ketidakmampuan perawat mengorganisir data. 
b) Kehilangan data yang telah di kumpulkan.
c) Adanya data yang tidak relevan.
d) Adanya duplikasi data.
e) Data tidak lengkap.
f) Kegagalan dalam mengambil data dasar yang baru.
g) Interpretasi data dalam mengobservasi perilaku.

2. Pendokumentasian Diagnosis Keperawatan
a. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar diharapkan 
anda mampu mendokumentasikan diagnosis keperawatan.

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar, diharapkan 
anda mampu:
1) Menjelaskan dokumentasi diagnosis keperawatan.
2) Menjelaskan perbedaan diagnosis keperawatan dan 

diagnosis medis.
3) Menyebutkan tujuan dokumentasi diagnosis 

keperawatan keperawatan.
4) Menjelaskan Metode Dokumentasi
5) Menyebutkan Langkah-Langkah Penulisan Diagnosis 

Keperawatan
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b. Uraian Materi
1) Dokumentasi Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian 
klinis mengenai respon klien terhadap masalah 
kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik 
yang berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosis 
keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon 
individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi 
yang berkaitan dengan kesehatan (PPNI, 2017).

2) Perbedaan Diagnosa Keperawatan Dan Diagnosa 
Medis.
Apabila perawat menegakkan diagnosis keperawatan 
maka dokter menegakkan diagnosis medik. Tabel 
dibawah ini menunjukkan perbedaan antara diagnosa 
medis dan diagnosa keperawatan (Olfah, & Ghofur, 2016).

Tabel 2.1
Perbedaan Diagnosis Keperawatan dan Diagnosa Medis

Diagnosis Medis Diagnosis Keperawatan
Fokus: Faktor-faktor 
pengobatan penyakit.

Fokus: reaksi/respons 
kIien terhadap tindakan 
keperawatan dan tindakan 
medis/lainnya

Orientasi: keadaan patologis. Orientasi: kebutuhan dasar 
individu.

Cenderung tetap, mulai sakit 
sampai sembuh

Berubah sesuai perubahan 
respons klien

Mengarah pada tindakan medis 
yang sebagian dilimpahkan 
kepada perawat.

Mengarah pada fungsi 
mandiri perawat dalam 
melaksanakan tindakan
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c. Tujuan Dokumentasi Diagnosis Keperawatan
Dinarti dan Mulyanti (2016). Tujuan dokumentasi 

diagnosa keperawatan adalah:
1) Menyampaikan masalah klien dalam istilah yang dapat 

dimengerti semua perawat.
2) Mengenali masalah-masalah utama klien pada 

pengkajian.
3) Mengetahui perkembangan keperawatan.
4) Masalah dimana adanya respons klien terhadap status 

kesehatan atau penyakit.
5) Faktor-faktor yang menunjang atau menyebabkan 

suatu masalah (etiologi). 6). Kemampuan klien untuk 
mencegah atau menyelesaikan masalah.

d. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi diagnosa keperawatan meliputi:

1) Tuliskan masalah/problem pasien atau perubahan 
status kesehatan pasien.

2) Masalah yang dialami pasien didahului adanya 
penyebab dan keduanya dihubungkan dengan kata 
“sehubungan dengan atau berhubungan dengan”.

3) Setelah masalah (problem) dan penyebab (etiologi), 
kemudian diikuti dengan tanda dan gejala (symtom) 
yang dihubungkan dengan kata “ditandai dengan”.

4) Tulis istilah atau kata-kata yang umum digunakan. 
5) Gunakan bahasa yang tidak memvonis.
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e. Langkah-Langkah Penulisan Diagnosa Keperawatan
Langkah-langkah dalam penulisan diagnosa 

keperawatan terdiri dari: 
1) Pengelompokan Data dan Analisa data
2) Data Subjektif

Contoh “Klien mengeluhkan sesak nafas, batuk 
berdahak dan dahak sulit dikeluarkan.

3) Data Objektif
Contoh: Frekuensi nafas 35 kali/menit, pasien gelisah, 
suara nafas whezing 

4) Interpretasi data
Contoh: Bersihan jalan nafas tidak efektif. 

5) Validasi data
Validasi data ini dilakukan untuk memastikan ke akuratan 
diagnosa dimana perawat bersama klien memvalidasi 
diagnosa sehingga diketahui bahwa klien setuju 
dengan masalah yang sudah dibuat dan faktor-faktor 
yang mendukungnya. Contoh: Perawat memonitor 
bunyi nafas tambahan dan memonitor sputum.

6) Proses Penegakan Diagnosis Keperawatan
Menurut PPNI (2017) proses penegakan diagnosis 
(diagnostic process) atau mendiagnosis merupakan 
suatu proses yang sistematis yang terdiri atas tiga 
tahap, yaitu analisis data, identifikasi masalah dan 
perumusan diagnosis. Proses penegakan diagnosis 
diuraikan sebagai berikut.
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a) Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai 
berikut: 

(1) Bandingkan data dengan nilai normal
Data-data yang didapatkan dari pengkajian 
dibandingkan dengan nilai-nilai normal dan 
identifikasi tanda/gejala yang bermakna 
(significant cues).

(2) Kelompokkan data
Tanda/gejala yang dianggap bermakna 
dikelompokkan berdasarkan pola kebutuhan 
dasar yang meliputi respirasi, sirkulasi, 
nutrisi/cairan, eliminasi, aktivitas/istirahat, 
neurosensori, reproduksi/seksualitas, nyeri/
kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan/
perkembangan, kebersihan diri, penyuluhan/
pembelajaran, interaksi sosial, dan keamanan/
proteksi.

b) Identifikasi Masalah
Setelah data dianalisis, perawat dan klien 
bersama-sama mengidentifikasi masalah aktual, 
risiko dan/atau promosi kesehatan. Pernyataan 
masalah kesehatan merujuk ke label diagnosis 
keperawatan.

c) Perumusan diagnosis keperawatan
Perumusan atau penulisan diagnosis disesuaikan 
dengan jenis diagnosis keperawatan. Terdapat dua 
metode perumusan diagnosis, yaitu:
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(1) Penulisan Tiga Bagian (Three Part)
Metode penulisan ini terdiri atas Masalah, 
Penyebab dan Tanda/Gejala. Metode 
penulisan ini hanya dilakukan pada diagnosis 
aktual, dengan formulasi sebagai berikut:

Masalah berhubungan dengan Penyebab 
dibuktikan dengan Tanda/gejala

(2) Menyebutkan tahapan penyusunan rencana 
keperawatan

(3) Menyebutkan karakteristik pendokumentasian 
rencana tindakan keperawatan

3. Uraian Materi
a. Pengertian

Pada tahap ini perawat membuat rencana tindakan 
keperawatan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan 
kesehatan pasien. Perencanaan keperawatan adalah 
suatu rangkaian kegiatan penentuan langkah-langkah 
pemecahan masalah dan prioritasnya, perumusan masalah, 
rencana tindakan dan penilaian asuhan keperawatan pada 
pasien/klien berdasarkan analisis data dan diagnosa 
keperawatan (Olfah & Ghofur, 2016).

b. Tujuan
Menurut Dinarti dan Mulyanti (2016) tujuan dokumentasi 

perencanaan keperawatan keperawatan adalah:
1) Untuk mengidentifikasi fokus keperawatan kepada 

klien atau kelompok
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2) Untuk membedakan tanggungjawab perawat dengan 
profesi kesehatan lainnya

3) Untuk menyediakan suatu kriteria guna pengulangan 
dan evaluasi Keperawatan

4) Untuk menyediakan kriteria klasifikasi klien 
5) Menyediakan suatu pedoman dalam penulisan.

c. Tahap-Tahap Perencanaan Keperawatan
Kozier dan Erbs (2016) dalam membuat rencana 

keperawatan, ada beberapa hal yang perlu untuk 
diperhatikan sebagai berikut:
1) Menentukan Prioritas Masalah
2) Menentukan Tujuan dan Kriteria Hasil 
3) Menentukan Rencana Tindakan
4) Dokumentasi

Berikut ini akan dijelaskan tentang membuat rencana 
tindakan:
1) Menentukan Prioritas Masalah

Olfah dan Ghofur (2016) Prioritas masalah merupakan 
upaya perawat untuk mengidentifikasi respons 
pasien terhadap masalah kesehatannya, baik aktual 
maupun potensial. Untuk menetapkan prioritas 
masalah seringkali digunakan hierarki kebutuhan 
dasar manusia. Prioritas diagnosa dibedakan dengan 
diagnosa yang penting sebagai berikut:
a) Prioritas diagnosa merupakan diagnosa 

keperawatan, jika tidak diatasi saat ini akan 
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berdampak buruk terhadap kondisi status fungsi 
kesehatan klien.

b) Diagnosa penting adalah diagnosa atau masalah 
kolaboratif dimana intervensi dapat di tunda tanpa 
mempengaruhi status fungsi kesehatan klien.

c) Hierarki yang biasa dijadikan dasar untuk 
menetapkan prioritas masalah adalah hirarki 
Maslow; kegawatan masalah kesehatan 
berupa ancaman kesehatan maupun ancaman 
kehidupan; tingkat masalah berdasarkan aktual, 
risiko, potensial dan sejahtera sampai sindroma; 
keinginan pasien.

2) Menentukan Tujuan dan Kriteria Hasil
Membuat tujuan berarti membuat standar atau 
ukuran yang digunakan untuk melakukan evaluasi 
terhadap perkembangan pasien dan keterampilan 
dalam merawat pasien. Tujuan keperawatan yang baik 
adalah pernyataan yang menjelaskan suatu tindakan 
yang dapat diukur berdasarkan kemampuan dan 
kewenangan perawat.Karena kriteria hasil diagnosa 
keperawatan mewakili status kesehatan pasien yang 
dapat dicapai atau dipertahankan melalui rencana 
tindakan keperawatan yang mandiri, sehingga dapat 
membedakan antara diagnosa keperawatan dan masalah 
kolaboratif. Hasil dari diagnosa keperawatan tidak 
dapat membantu mengevaluasi efektivitas intervensi 
keperawatan jika tindakan medis juga diperlukan.
a) Tujuan Perawatan berdasarkan SMART yaitu: 
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(1) S = Spesific (Tidak memberikan makna ganda)
(2) M = Measurable (Dapat diukur, dilihat, 

didengar, diraba, dirasakan ataupun dibantu)
(3) A = Achievable (Secara realistis dapat dicapai)
(4) R = Reasonale (Dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah) 5). T = Time (Batasan waktu 
yang sesuai dengan kondisi pasien)

b) Kriteria Hasil
Kriteria hasil merupakan karakteristik pasien yang 
dapat diamati; atau diukur oleh perawat dan 
dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian 
hasil intervensi. Kriteria hasil juga dapat disebut 
sebagai indikator karena menggambarkan 
perubahan yang ingin dicapai setelah pemberian 
intervensi keperawatan (PPNI, 2017)

Dinarti dan Mulyanti (2016) Karakteristik kriteria 
hasil yang perlu mendapatkan perhatian adalah 
berhubungan dengan tujuan perawatan yang telah 
ditetapkan, dapat dicapai, spesifik, nyata dan dapat 
diukur, menuliskan kata positif, menentukan waktu, 
menggunakan kata kerja, hindari penggunaan kata-
kata “normal”, “baik”, tetapi dituliskan hasil batas 
ukuran yang ditetapkan atau sesuai

Dalam membuat tujuan kita harus mengacu 
kepada standar luaran keperawatan Indonesia. Luaran 
keperawatan atau disebut juga outcome menurut 
SLKI adalah aspek-aspek yang dapat diobservasi dan 
diukur, meliputi kondisi, perilaku, atau persepsi klien, 
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keluarga, atau komunitas sebagai respons terhadap 
intervensi keperawatan.

Cara Menulis Luaran Keperawatan

Luaran keperawatan ditulis dengan menggunakan 
ketiga komponen keperawatan, yaitu [Label] + 
[Luaran Keperawatan] + [Ekspektasi] + [Kriteria 
Hasil]. Contoh:

Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 
24 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat, dengan 
kriteria hasil: batuk efektif meningkat, produksi sputum 
menurun, mengi menurun, sianosis menurun, dyspnea 
menurun.

Keterangan
a) Kalimat “setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3 x 24 jam” adalah [Label].
b) Kalimat “bersihan jalan napas” adalah [Luaran 

keperawatan].
c) Kata “meningkat” adalah [Ekspektasi].
d) Kalimat “dengan kriteria hasil” adalah [Kriteria hasil].

4. Menentukan Rencana Tindakan
Olfah dan Ghofur (2016), intervensi Keperawatan 

adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat 
yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis 
untuk mencapai luaran (outcome) yang diharapkan.

Dalam merumuskan rencana tindakan yang perlu 
diperhatikan adalah:
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a. Rencana tindakan keperawatan merupakan desain 
spesifik intervensi yang membantu klien mencapai 
kriteria hasil

b. Dokumentasi rencana tindakan yang telah 
diimplementasikan harus ditulis dalam sebuah format 
agar dapat membantu perawat untuk memproses 
informasi yang didapatkan selama tahap pengkaian 
dan diagnosa keperawatan

c. Perencanaan bersifat indivisual sesuai dengan kondisi 
dan kebutuhan klien

d. Bekerjasama dengan klien dalam merencanakan 
intervensi

Dalam membuat rencana, tindakan-tindakan pada 
intervensi keperawatan terdiri atas observasi, terapeutik, 
edukasi dan kolaborasi (Berman et al, 2015; Perry & Potter, 
2013; Saba, 2007; Wilkinson et al, 2016)
a. Tindakan Observasi, adalah tindakan yang ditujukan 

untuk mengumpulkan dan menganalisis data status 
kesehatan pasien. Tindakan ini umumnya menggunakan 
kata-kata “periksa,” “identifikasi,” atau “monitor.”

b. Tindakan Terapeutik, adalah tindakan yang secara 
langsung dapat berefek memulihkan status kesehatan 
pasien. Tindakan ini umumnya menggunakan kata 
“berikan,” “lakukan,” dan kata-kata lainnya.

c. Tindakan Edukasi, adalah tindakan yang ditujukan untuk 
meningkatkan kemampuan pasien merawat dirinya 
dengan membantu pasien memperoleh perilaku baru 
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yang dapat mengatasi masalah. Tindakan ini umumnya 
menggunakan kata “anjurkan,” “ajarkan,” atau “latih”.

d. Tindakan Kolaborasi, adalah tindakan yang 
membutuhkan kerjasama baik dengan Perawat lainnya 
maupun dengan profesi kesehatan lainnya. Tindakan ini

5. Pendokumentasian Implementasi dan Evaluasi 
Keperawatan

a. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi ini diharapkan Anda 

mampu mendokumentasikan implementasi dan evaluasi 
keperawatan.

Setelah mempelajari materi ini diharapkan Anda mampu: 
1) Menjelaskan dokumentasi pada pelaksanaan 

implementasi keperawatan.
2) Menyebutkan kategori implementasi keperawatan.
3) Menyebutkan Jenis Implementasi keperawatan.
4) Menyebutkan prinsip implementasi keperawatan.
5) Menjelaskan dokumentasi pada evaluasi keperawatan.
6) Menyebutkan komponen evaluasi keperawatan.
7) Menyebutkan jenis evaluasi keperawatan.
8) Menjelaskan metode evaluasi keperawatan.

b. Uraian Materi
1) Pengertian Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan adalah serangkaian 
kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu 
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klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi 
kestatus kesehatan yang baik yang menggambarkan 
kriteria hasil yang diharapkan (Perry & Potter, 2009)

2) Tipe Implementasi
Olfah dan Ghofur (2016), terdapat tiga kategori dari 
implementasi keperawatan, antara lain:
a) Cognitive Implementations, meliputi pengajaran/

pendidikan, menghubungkan tingkat pengetahuan 
klien dengan kegiatan hidup sehari-hari, membuat 
strategi untuk klien dengan disfungsi komunikasi, 
memberikan umpan balik, mengawasi tim 
keperawatan, mengawasi penampilan klien dan 
keluarga, serta menciptakan lingkungan sesuai 
kebutuhan, dan lain lain.

b) Interpersonal Implementations, meliputi koordinasi 
kegiatan-kegiatan, meningkatkan pelayanan, 
menciptakan komunikasi terapeutik, menetapkan 
jadwal personal, pengungkapan perasaan, 
memberikan dukungan spiritual, bertindak sebagai 
advokasi klien, role model, dan lain lain.

c) Technical Implementations, meliputi pemberian 
perawatan kebersihan kulit, melakukan aktivitas 
rutin keperawatan, menemukan perubahan dari 
data dasar klien, mengorganisir respons klien 
yang abnormal, melakukan tindakan keperawatan 
mandiri, kolaborasi, dan rujukan, dan lain-lain.
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3) Jenis Implementasi
Dinarti dan Mulyanti (2016) dalam pelaksanaannya 
terdapat tiga jenis implementasi keperawatan, yaitu: 
a) Independent Implementations `

Adalah implementasi yang diprakarsai sendiri 
oleh perawat untuk membantu pasien dalam 
mengatasi masalahnya sesuai dengan kebutuhan, 
misalnya: membantu dalam memenuhi activity 
daily living (ADL), memberikan perawatan diri, 
mengatur posisi tidur, menciptakan lingkungan 
53 yang terapeutik

b) Interdependen/Collaborative Implementations
Adalah tindakan keperawatan atas dasar 
kerjasama sesama tim keperawatan atau dengan 
tim kesehatan lainnya, seperti dokter. Contohnya 
dalam hal pemberian obat oral, obat injeksi, infus, 
kateter urin, naso gastric tube (NGT), dan lain-lain.

c) Dependent Implementations
Adalah tindakan keperawatan atas dasar rujukan 
dari profesi lain, seperti ahli gizi, physiotherapies, 
psikolog dan sebagainya, misalnya dalam hal: 
pemberian nutrisi pada pasien sesuai dengan 
diit yang telah dibuat oleh ahli gizi, latihan fisik 
(mobilisasi fisik) sesuai dengan anjuran dari bagian 
fisioterapi.
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4) Prinsip Implementasi Keperawatan
Beberapa pedoman atau prinsip dalam pelaksanaan 
implementasi keperawatan adalah sebagai berikut 
(Olfah & Ghofur, 2016):
a) Berdasarkan respons klien.
b) Berdasarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian 

keperawatan, standar pelayanan profesional, 
hukum dan kode etik keperawatan.

c) Berdasarkan penggunaan sumber-sumber yang 
tersedia.

d) Sesuai dengan tanggung jawab dan tanggung 
gugat profesi keperawatan.

e) Mengerti dengan jelas pesanan-pesanan yang ada 
dalam rencana intervensi keperawatan.

f) Harus dapat menciptakan adaptasi dengan klien 
sebagai individu dalam upaya meningkatkan 
peran serta untuk merawat diri sendiri (self care).

g) Menekankan pada aspek pencegahan dan upaya 
peningkatan status kesehatan. Menjaga rasa 
aman, harga diri dan melindungi klien.

h) Memberikan pendidikan, dukungan dan bantuan.
i) Bersifat holistik.
j) Kerjasama dengan profesi lain.
k) Melakukan dokumentasi

5) Metode Implementasi
Metode implementasi keperawatan antara lain (Dinarti 
& Mulyanti, 2016):



Buku Ajar Dokumentasi Keperawatan 105

a) Membantu Dalam Aktivitas Kehidupan Sehari-hari.
b) Konseling
c) Penyuluhan
d) Memberikan asuhan keperawatan langsung

Contoh Format Dokumentasi Implementasi 
Keperawatan

No Diagnosa/
Masalah Koaboratif

Tanggal /
Jam Tindakan Paraf

6) Dokumentasi Evaluasi Keperawatan
Dokumentasi pada tahap evaluasi adalah 
membandingkan secara sistematik dan terencana 
tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah 
ditetapkan dengan kenyataan yang ada pada klien, 
dilakukan dengan cara bersinambungan dengan 
melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya.

7) Komponen Evaluasi
Kemajuan perkembangan status kesehatan klien 
dievaluasi dengan beberapa komponen yaitu kognitif, 
afektif, psikomotor, perubahan fungsi dan tanda dan 
gejala yang spesifik.
a) Kognitif (Pengetahuan)

Perkembangan status kesehatan klien perlu melihat 
aspek pengetahuan yang spesifik yang lebih 
rinci dari informasi yang diberikan oleh perawat.
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b) Affektif (status emosional) Affektif klien cenderung 
ke penilaian yang subjektif dan sangat sukar 
dievaluasi. Hasil penilaian emosi ditulis dalam 
bentuk perilaku yang akan memberikan suatu 
indikasi terhadap status emosi klien.

8) Jenis Evaluasi
Evaluasi disusun menggunakan SOAP secara operasional 
dengan sumatif (dilakukan selama proses asuhan 
keperawatan) dan formatif (dengan proses dan evaluasi 
akhir). Evaluasi dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu:
a) Evaluasi berjalan (sumatif) Evaluasi jenis ini 

dikerjakan dalam bentuk pengisian format catatan 
perkembangan dengan berorientasi kepada 
masalah yang dialami oleh keluarga. format yang 
dipakai adalah format SOAP.

b) Evaluasi akhir (formatif) Evaluasi jenis ini dikerjakan 
dengan cara membandingkan antara tujuan yang 
akan dicapai. Bila terdapat kesenjangan diantara 
keduanya, mungkin semua tahap dalam proses 
keperawatan perlu ditinjau kembali, agar didapat 
data-data, masalah atau rencana yang perlu 
dimodifikasi.

9) Metode Evaluasi
Metode yang digunakan dalam evaluasi antara lain:
a) Observasi langsung adalah mengamati secara 

langsung perubahan yang terjadi dalam keluarga.
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b) Wawancara keluarga, yang berkaitan dengan 
perubahan sikap, apakah telah menjalankan 
anjuran yang diberikan perawat.

c) Memeriksa laporan, dapat dilihat dari rencana 
asuhan keperawatan yang dibuat dan tindakan 
yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.

d) Latihan stimulasi, berguna dalam menentukan 
perkembangan kesanggupan melaksanakan 
asuhan keperawatan.

Contoh Format Evaluasi

No.DX Tgl/
Jam Tindakan TT 

Perawat
Tgl/
Jam

Catatan 
Perkembangan

TT
Perawat

S O
A P

C. Rangkuman
Dokumentasi adalah segala informasi tertulis atau yang 

dihasilkan secara elektronik tentang klien, yang menjelaskan 
tentang perawatan atau layanan yang diberikan kepada 
klien itu. Dalam melakukan dokumentasi asuhan keperatan 
dapat dilakukan dengan cara manual dan elektronik.

Dokumentasi pengkajian keperawatan merupakan 
catatan mengenai hasil pengkajian yang dilakukan untuk 
mengumpulkan informasi dari pasien, membuat data dasar 
pasien, dan membuat catatan tentang respons pasien 
proses pengkajian yang komprehensif, sistematis yang 
logis, akan membantu mengarahkan dan mendukung pada 
ketepatan identifikasi masalah yang terjadi pada pasien.
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Dokumentasi Diagnosis keperawatan merupakan suatu 
penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah 
kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik 
yang berlangsung aktual maupun potensial. Perencanaan 
keperawatan adalah suatu rangkaian kegiatan penentuan 
langkah-langkah pemecahan masalah dan prioritasnya, 
perumusan masalah, rencana tindakan dan penilaian 
asuhan keperawatan pada pasien/klien berdasarkan 
analisis data dan diagnosa keperawatan.

Implementasi keperawatan adalah serangkaian 
kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu 
klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi kestatus 
kesehatan yang baik yang menggambarkan kriteria hasil 
yang diharapkan. Dokumentasi pada tahap evaluasi adalah 
membandingkan secara sistematik dan terencana tentang 
kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan 
dengan kenyataan yang ada pada klien, dilakukan dengan 
cara bersinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga 
kesehatan lainnya.

D. Tugas
1. Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai 

materi di atas, kerjakanlah latihan berikut! Cobalah 
Anda buat diagnosa keperawatan Aktual, Risiko 
dan promosi kesehatan sesuai SDKI

2. Untuk memperdalam pemahaman Anda 
mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan 
berikut! Berdasarkan latihan yang Anda buat pada 
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soal latihan no 1, pilihlah salah satu diagnosanya 
kemudian susunlah perencanaannya yang 
memenuhi kriteria SMART sesuai SLKI dan SIKI

3. Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai 
materi di atas, kerjakanlah latihan berikut! 
Dokumentasikanlah tindakan keperawatan yang 
telah Anda lakukan pada hari ini sesuai dengan 
prinsip implementasi!
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