CONTOH SKENARIO
PRAKTIK BIMBINGAN PRESEPTOR
PELATIHAN PROGRAM PRECEPTORSHIP

SITUASI KMB
Sebagai perawat pelaksana di ruang medical bedah dewasa, Sdr mengelola
6 pasien dengan tingkat ketergantungan yang bervariasi dari yang mandiri
sampai tingkat ketergantungan total. Sekelompok mahasiswa (4 orang) akan
melakukan praktik magang (internship) di ruangan dimana Sdr menjadi
preseptornya. Lama magang di ruangan Sdr adalah 6 minggu (6 hari kerja
sesuai shift). Kegiatan telah Sdr rancang mulai dari minggu pertama sampai
minggu terakhir meliputi: program orientasi 3 hr, pendelegasian tindakan
procedural 8 hari, pendelegasian kasus sederhana bersama-sama 5 hari,
pendelegasian kasus sederhana mandiri 5 hari, pendelegasian kasus agak
komplek secara bersama-sama 5 hari, pendelegasian kasus agak komplek
mandiri 10 hari. Masa perkenalan dengan ruangan dilakukan ketika orientasi
dan masa pamitan dilakukan pada hari terakhir jadwal dinas. Kegiatan harian
dan mingguan telah Sdr rancang pula termasuk ronde pasien yang dikelola,
supervisi tindakan keperawatan yang dilakukan preseptee, diskusi kasus,
pembinaan rutin, presentasi kasus, penilaian kompetensi, operan dinas, dan
refleksi kegiatan harian.

PEMERAN
Preseptor akademik:…………………………………….
Preseptor klinik
: ……………………………………
Preseptee
: ……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
ASPEK YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN
Kontrak belajar yang telah disepakati oleh preseptor mendasari kegiatan yang
dirancang oleh preseptor.
Tingkat kemampuan preseptee berbeda dan sangat individualistik.
Pendelegasian harus diberikan ketika pembelajar (preseptee) sudah merasa
siap untuk menerima dan pindah dari satu pendelegasian ke pendelegasian
lainnya.
Penilaian kompetensi dilakukan preceptor klinik bersama dengan preceptor
akademik.

PROSES PERSIAPAN BIMBINGAN (Saat diskusi kelompok preceptor)
-

-

Tetapkan jadwal dinas Sdr sebagai perawat pelaksana di ruangan.
Jelaskan jadwal dinas Sdr dan kaitannya dengan posisi preseptee.
Bahas kompetensi kritikal yang harus dicapai preseptee di ruangan
Sdr.
Susun program orientasi untuk 3 hari.
Susun pendelegasian tindakan prosedural yang telah diidentifikasi dari
kasus yang Sdr kelola untuk masing-masing preseptee. Kasus
mempertimbangkan kondisi pasien yang ada di RS.
Rancang pendelegasian kasus sederhana bersama-sama untuk ke 4
preseptee.
Rancang pendelegasian kasus sederhana mandiri untuk ke 4
preseptee.
Rancang pendelegasian kasus agak komplek secara bersama-sama
untuk ke 4 preseptee.
Rancang pendelegasian kasus agak komplek mandiri untuk ke 4
preseptee.
Tetapkan jadwal penilaian kompetensi dari preseptee.
Buat daftar jadwal kegiatan harian untuk orientasi sd pendelegasian
kasus agak komplek mandiri yang diakhiri dengan evaluasi
kompetensi.

IMPLEMENTASI BIMBINGAN (SIMULASI/ROLE PLAY)
-

Setiap pemeran melaksanakan perannya yang sebaik-baiknya.
Laksanakan seluruh kegiatan yang dirancang sesuai dengan jadwal
harian.
Karena praktik pada pelatihan ini hanya satu hari, maka pilih jadwal
hari yang akan dilaksanakan dari daftar jadwal kegiatan harian yang
telah disusun.

SELAMAT BERPERAN SEBAGAI PRESEPTOR……….

Contoh
JADWAL BIMBINGAN PRECEPTOR
Pelatihan Preceptorship_2014

CONTOH JADWAL BIMBINGAN
UNIT/STASE:
NAMA PRCEPTOR
PERIODE WAKTU :
Sasaran
Belajar/
kompetensi

Rencana
kegiatan

tgl

tgl

tgl tgl

tgl

tgl

tgl

tgl

tgl

tgl
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CONTOH KONTRAK
BELAJAR
Pelatihan Preceptorship_2014

CONTOH FORMAT KONTRAK BELAJAR
UNIT/STASE:
NAMA PRECEPTEE
NAMA PRECEPTOR
PERIODE WAKTU (JADWAL)
Sasaran Belajar/
kompetensi

Rencana kegiatan

Metode/
media

Target
Waktu

Persetujuan
preseptor

12

FORMAT
RENCANA KEGIATAN MINGGUAN
Nama Preseptee
Nama Preseptor
Ruang/ Unit
Periode
Minggu
Pertama

: …………………………..
: …………………………..
: …………………………..
: …………………………..

Hari
Senin

Selasa

Waktu
Jam…..-……

Kegiatan
Operan pagi

Jam …- ….

Bedmaking, dst
idem

idem
Diskusi kasus

FORMAT
LOGBOOK ATAU DAILY LOG

Nama preseptee
Ruang/Unit
Stase
Tanggal

Jam

: ……………………………….
: ……………………………….
: ……………………………….
Kegiatan yang dilakukan

Tanda tangan
preseptor

Prosedur yang akan dilakukan:
KMB: Tindakan Prosedural Batuk Efektif
KGD: Tindakan Prosedural RJP
ANAK: Tindakan Prosedural ANTOPOIMETRI
MATERNITAS: Tindakan Prosedural LEOPOLD
JIWA: Tindakan Prosedural HALUSINASI

