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PENDAHULUAN 
 
Perencanaan pemulangan adalah proses dimana pasien mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang diikuti dengan kesinambungan perawatan baik 

dalam proses penyembuhan maupun dalam mempertahankan derajat 

kesehatannya sampai pasien merasa siap untuk kembali ke lingkungannya. 

Pelaksanaan perencanaan pemulangan apalagi dengan gangguan jiwa kronis 

memiliki resiko tinggi untuk kambuh dan berulangnya kondisi kegawatan 

sangat penting dimana akan memberikan proses deep-learning pada pasien 

hingga terjadinya perubahan perilaku pasien dan keluarganya dalam 

memperhatikan kondisi kesehatannya. Dan salah satu rencana pemulangan 

pasien adalah dengan dropping. 

 
Dropping/ pemulangan pasien dilakukan kepada pasien yang telah 

mendapatkan perawatan dan pengobatan dan telah dinyatakan sembuh/ 

membaik oleh dokter, sedangkan pihak keluarga yang telah dihubungi oleh 

RS (minimal 3x) tidak ada respon ataupun tindak lanjut untuk segera 

menjemput pasien. Sementara tempat tidur pasien tersedia dalam jumlah 

terbatas dan diperlukan untuk merawat pasien-pasien yang lain. 

 

Sehingga dengan kegiatan ini disamping dapat menjaga kontinuitas 

perawatan yang harus dilakukan di rumah pasca hospitalisasi untuk 

menurunkan resiko kekambuhan, juga menjamin ketersediaan tempat tidur 

untuk pasien-pasien lain yang juga membutuhkan perawatan. 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Kegiatan Dropping/ pemulangan pasien direncanakan dilakukan 12 kali 

dalam tahun 2017 

 
 
 

TTOORR  ((  TTeerrmm  OOff  RReeffffeerreennccee  )) 

KKeeggiiaattaann  DDRROOPPPPIINNGG  PPaassiieenn  
AAPPBBDD  TTaahhuunn  AAnnggggaarraann  22001177 
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RENCANA ANGGARAN KEGIATAN 
 
Sesuai dengan DPA RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI tahun 2017, perencanaan 

anggaran untuk kegiatan Dropping/ pemulangan pasien dengan volume 12 

kali adalah sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah) sebagai berikut : 

 

No Kegiatan Volume 
Harga satuan 

(Rp.) 
Jumlah (Rp.) 

 
1 

 
Dropping/ Pemulangan 
Pasien 
 

 
12 kali 

 
500.000,- 

 

 
6.000.000,- 

Dengan perincian  @: 

a. Biaya bingkisan 
bantuan perlengkapan 
ADL (Activity Daily 
Living) dan sembako 
 

1 paket 350.000,- 350.000,- 

b. Alat  Ibadah 1 paket 150.000,- 150.000,- 

TOTAL 500.000,- 

 
 
 

PELAKSANA KEGIATAN 
 
Agar tujuan untuk dapat memberikan proses deep-learning pada pasien 

hingga terjadinya perubahan perilaku pasien dan keluarganya dalam 

memperhatikan kondisi kesehatannya tercapai, maka  Kegiatan Dropping/ 

pemulangan pasien ini dilaksanakan secara multidisiplin & bekerja sama 

antara lain : 

 Petugas RS ; dokter/ psikolog/perawat, pekerja sosial dan sopir  

 Perangkat desa / tokoh masyarakat 

 keluarga 

 
 
OUTPUT KEGIATAN 
 
Output  kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Dropping/ pemulangan 

pasien selama 24 kali yang dibuktikan dengan ; 

 laporan pelaksanaan kegiatan yang dilampiri foto-foto kegiatan 

Dropping/ pemulangan pasien dan lembar review analisis kondisi pasien 

& keluarga 
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 Pertanggungjawaban keuangan (nota-nota/ kuitansi/laporan) 

 Surat tugas (didalam wilayah Kabupaten Klaten) dan SPPD (diluar 

wilayah kabupaten Klaten) 

 

 
PENUTUP 
 
Demikian TOR (term of referrence) kegiatan Dropping/ pemulangan pasien 

RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran tahun 

2017. Semoga dapat digunakan sebagai  acuan dalam pelaksanaan kegiatan 

Dropping/ pemulangan pasien RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa 

Tengah . 

 

Atas dukungan & kerja sama semua pihak, diucapkan banyak terima kasih . 

 
 
 
 

K l a t e n ,  J a n u a r i  2 0 1 7  
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