
Oleh : 

Andan Firmansyah 



• Pelayanan Keperawatan sebagai bagian integral 
dari pelayanan kesehatan di rumah sakit  
 

• Ruang perawatan pada sebuah rumah sakit 
merupakan pelayanan terdepan. 
 

• Pengembangan model bertujuan meningkatkan 
mutu asuham keperawatan melalui penetapan 
system pemberian asuhan keperawatan baik 
struktur, proses dan nilai – nilai yang diyakini 
dalam pemberian asuhan keperawatan  

PENDAHULUAN 

MODEL PRAKTEK KEPERAWATAN PROFESIONAL 



Perawat professional menerapkan otonominya   

mendesain, melaksanakan mengevaluasi ASKEP  

 

Memenuhi 

kebutuhan 

klien melalui  

berbagai 

pendekatan 

 

Menunjukan 

akontabilitas dan 

pengembangan  

profesi yang 

memfokuskan 

pada kualitas 

pelayanan 

keperawatan yang 

tinggi 

 

Kerja tim, kolaborasi dan konsulatasi dijalankan  

secara konsisten u/ meningkatkan hubungan professional 



JENIS MODEL PRAKTEK  

KEPERAWATAN PROFESIONAL 

 
Model Praktek  
Keperawatan 
Profesional  I 

 

 
Model 
Praktek  

Keperawatan 
Profesional  

III 
 

 
Model Praktek 
 Keperawatan 
Profesional  II 

 



Tim Primer 
(Primery Team) 

 

 



Diperlukan 

perawat 

spesialis 

 Perawat Primer 

 

• melakukan riset 

• membimbing riset  

• memanfaatkan  

hasil riset 





Metode Fungsional 

Metoda Tim 

Metode Kasus 

Metode Alokasi PAsien 

Metoda Primer 

Metode Tim Primer 



Metoden penugasan ini 

berorientasi pada tugas, 

dimana fungsi keperawatan 

tertentu pada setiap 

perawatpelaksana 

misalnya : seorang perawat 

pemberian obat, perawat 

lain untuk mengganti 

verband, observasi tanda-

tanda vital dan 

sebagainya. 







KARU 

Perawat 

Obat 

Perawat Ganti 

Verband 
Perawat 

Kebersihan 

BEBERAPA KLIEN 

 

 
    

 



Metoda penugasan yang diberikan kepada 

perawat untuk memberikan asuhan secara 

total terhadap seorang atau sekelompok 

klien. Metoda ini sering digunakan di 

ruang ICU dan ICCU  



Asuhan yang diberikan 

Komprehensif, 

berkesinambungan 

dan holistik. 

 

 

Kurang efisien, perlu 

perawat professional 

dengan keterampilan 

tinggi, pdhl ada 

pekerjaan asisten 

perawat 



Karu mengklasifikasikan  

pasien berdasarkan tingkat  

ketergantungan, yaitu  

 Nama : Aa Ahmad S 

Diagnosa : Bisul 

komplikasi dgn 

Kutil 



Pasien dengan 

tingkat 

ketergantungan 

tinggi 

Pasien dengan 

tingkat 

ketergantungan 

menengah 
Pasien dengan 

tingkat 

ketergantungan 

rendah 



• Pelayanan keperawatan bersifat 
holistik. 
•Asuhan keperawatan dilaksanakan      
sesuai proses keperawatan. 

• Klien dapat dirawat oleh perawat yang 
sama     



BEBERAPA 

PASIEN 
BEBERAPA 

PASIEN 

BEBERAPA 

PASIEN 

PERAWAT 

PELAKSANA I 

PERAWAT 

PELAKSANA II 

PERAWAT 

PELAKSANA III 

KARU 



Metode Penugasan 
dimana kepala 
ruangan membagi 
perawat pelaksana 
dalam beberapa 
kelompok atau tim, 
yang diketua oleh 
seorang perawat 
professional 
berpengalaman  



•Melibatkan semua 

anggota tim dalam 

asuhan keperawatan. 

•Menghasilkan kualitas 

asuhan keperawatan 

yang dapat 

dipertanggung 

jawabkan. 

•Bentuk pelayanan 

Komprehensif dan 

Profesional. 

•Memotivasi perawat 

untuk selalu bersama 

klien selama bertugas. 



• Dapat menimbulkan 

fragmentasi dalam 

keperawatan. 

• Sulit mengadakan pertemuan / 

konfrensi, karena terbagi 

dalam beberapa shift. 

• Ketua tim lebih bertanggung 

jawab dan memiliki otoritas, 

dibandingkan dengan anggota 

tim. 



KARU 

BEBERAPA 

PASIEN 

BEBERAPA 

PASIEN 

BEBERAPA 

PASIEN 

PERAWAT 

ANGGOTA TIM 
PERAWAT 

ANGGOTA TIM 

PERAWAT 

ANGGOTA TIM 



Metoda dimana perawat 

professional bertanggung jawab 

dan bertanggung gugat terhadap 

asuhan keperawatan klien selama 

24 jam/hari. 

 Tanggung jawab meliputi seluruh 

langkah-langkah dalam proses 

keperawatan Pengkajian dan 

menyusun rencana asuhan 

keperawatan klien di bawah 

tanggung jawab perawat primer 

dan perawat asosiet 

mengimplementasikan rencana 

asuhan keperawatan dalam 

tindakan keperawatan. 



Otonomi perawat meningkat 

karena motivasi, tanggung jawab 

dan tanggung gugat meningkat. 

Menjamin kontinuitas asuhan 

keperawatan 

Meningkatnya hubungan antara 

perawat dan klien. 
Terciptanya kolaborasi yang baik. 

Membebaskan perawat dari tugas-

tugas yang bersifat perbantuan. 

Metoda ini mendukung pelayanan 

professional.  



Ruangan tidak 

memerlukan semua 

perawat pelaksana harus 

professional. 

Biaya yang diperlukan 

banyak.  



PERAWAT PRIMER 

 

 

 

KLIEN 

Perawat 

Asosiet Pagi 

Perawat 

Asosiet Sore 
Perawat 

Asosiet Malam 

DOKTER KARU 
SUMBER 

DAYA RS 



 

Metoda Tim Primer (Primery – Team) 

Penatapan metoda ini didasarkan pada beberapa alasan : 

Metoda keperawatan primer tidak digunakan secara 

murni karena sebagai perawat primer harus 

mempunyai latar belakang pendidikan pada tingkat 

S1 keperawatan atau setara. Bila menggunakan 

metoda ini secara murni dibutuhkan jumlah S1 

keperawatan atau setara dalam jumlah yang lebih 

banyak. 

Metoda tim tidak digunakan secara murni karena 

pada metoda ini tanggung jawab tentang asuhan 

keperawatan klien terfragnentasi pada berbagai tim. 

Melalui kombinasi kedua metoda ini diharapkan 

kontinuitas dan akontabilitas asuhan keperawatan 

terdapat pada perawat primer.  



Keuntungan : 

Kontinuitas dan akontabilitas asuhan keperawatan. 

Perawat primer merasa ada kebanggaan professional 

dalam memberikan asuhan keperawatan karena otonomi 

dan kesempatan untuk mengobservasi/menilai 

perkembangan klien secara kesinambungan. 

Persepsi perawat asosiet menunjukkan bahwa mereka 

mengetahui tugas lebih jelas dan peningkatan keinginan 

belajar. 

Kerja sama antar tim kesehatan (dokter, perawat, ahli gizi, 

fisioterfis dll lebh baik). 

Klien merasa lebih diperhatikan. 

Pada aspek keperawatan professional adanya aplikasi 

pengetahuan oleh karena asuhan keperawatan berdasarkan 

standar (SAK), riset keperawatan dan transmisi pengetahuan 

belajar perawat primer dan perawat asosiet.  



 

• Ruangan tidak 

memerlukan semua 

perawat pelaksana  

harus perawat 

professional. 

• Diperlukan biaya yang 

lebih besar. 



   KARU 

Perawat 

Primer 2 

Perawat 

Primer 4 

Perawat 

Primer 3 

Perawat 

Primer 1 

-PA 

-PA 

PA 

PA 

PA 

PA 
PA 

PA PA 

PA 

PA 

PA 

PA 
PA 

-PA 

-PA 

-PA 

-PA -PA 

-PA 

 

  

 

 

 
           PAGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 SORE 

 

 

         

 

MALAM 

 
 

        
          LIBUR/CUTI 

                                    7-8 klien               7-8 klien               7-8 klien            7-8 klien  

 



• Menyelesaikan 
pekerjaan dalam waktu 
singkat. 

• Perawat lebih terampil, 
karena berorientasi 
pada tindakan langsung 
dan selalu berulang-
ulang dikerjakan. 

• Memudahkan kepala 
ruangan untuk 
mengawasi staf untuk 
keterampilan tertentu. 


