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Pendahuluan 
 
Salah satu bentuk asuhan keperawatan jiwa untuk pencegahan primer adalah 

pendidikan kesehatan, pengubahan lingkungan dan dukungan sistem sosial. 

Sehingga untuk memajukan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa 

pada masyarakat , perlu adanya kerjasama antara petugas kesehatan dan 

anggota keluarga pasien yang sedang berobat jalan, maka keluarga perlu 

diikutsertakan dalam program perawatan pasien baik di rumah maupun di 

rumah sakit. Hal ini sangat penting karena pasien yang mengalami gangguan 

mental tidak selamanya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Keluarga sebagai 

orang terdekat dengan pasien merupakan sistem pendukung utama dalam 

memberikan pelayanan langsung saat pasien berada dirumah. Oleh karena itu 

keluarga memiliki peran penting didalam upaya pencegahan kekambuhan 

penyakit pada pasien jiwa.  

 

Melihat fenomena diatas, maka keluarga perlu mempunyai pemahaman 

mengenai cara perawatan anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyuluhan guna memberikan 

pendidikan kesehatan kepada keluarga. Sehingga diharapkan keluarga dapat 

berperan serta dalam mengoptimalkan kemandirian pasien, meningkatkan 

pemenuhan hidup sehari-hari, serta memberikan komunikasi, informasi dan 

edukasi kepada pasien. Keluarga harus mampu memberdayakan seluruh 

anggotanya dalam merawat pasien secara komprehensif di rumah. 

 

Keluarga adalah orang-orang yang sangat dekat dengan pasien dan dianggap 

paling banyak tahu kondisi pasien serta dianggap paling banyak memberi 

pengaruh pada pasien. Sehingga keluarga sangat penting artinya dalam 

perawatan dan penyembuhan pasien. Alasan utama pentingnya keluarga dalam 

perawatan jiwa adalah :  

TTOORR  ((  TTeerrmm  OOff  RReeffffeerreennccee  )) 

KKeeggiiaattaann  KKuunnjjuunnggaann  RRuummaahh  //  HHOOMMEE  VVIISSIITTEE  
AAPPBBDD  TTaahhuunn  AAnnggggaarraann  22001177  
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 Keluarga merupakan lingkup yang paling banyak berhubungan dengan 

pasien  

 Keluarga (dianggap) paling mengetahui kondisi pasien  

 Gangguan jiwa yang timbul pada pasien mungkin disebabkan adanya 

cara asuh yang kurang sesuai bagi pasien  

 Pasien yang mengalami gangguan jiwa nantinya akan kembali ke 

masyarakat; khususnya dalam lingkungan keluarga  

 Keluarga merupakan pemberi perawatan utama dalam mencapai 

pemenuhan kebutuhan dasar dan mengoptimalkan ketenangan jiwa bagi 

pasien.  

 Gangguan jiwa mungkin memerlukan terapi yang cukup lama, sehingga 

pengertian dan kerjasama keluarga sangat penting artinya dalam 

pengobatan  

 

Sehingga dibutuhkan lingkungan yang kondusif dan harus bersifat terapetik yaitu 

mendorong terjadinya proses penyembuhan, lingkungan tersebut harus memiliki 

karakteristik sebagai berikut:  

 Pasien merasa akrab dengan lingkungan yang diharapkan  

 Pasien merasa senang, nyaman dan tidak merasa khawatir dengan 

lingkungannya  

 Kebutuhan fisik pasien mudah dipenuhi  

 Lingkungan yang bersih  

 Lingkungan menciptakan rasa aman dari terjadinya luka akibat impuls – 

impuls pasien  

 Personal dari lingkungan rumah sakit / masyarakat menghargai pasien 

sebagai individu yang memiliki hak, kebutuhan dan pendapat serta 

menerima perilaku pasien sebagai respon adanya stress  

 Lingkungan yang dapat mengurangi pembatasan – pembatasan atau 

larangan dan memberikan kesempatan kepada pasien untuk menentukan 

pilihannya dan membentuk perilaku yang baru  

 
Sehingga dengan kegiatan home visite atau kunjungan rumah ini disamping 

dapat menjaga kontinuitas perawatan yang harus dilakukan di rumah , 

diharapkan mampu menurunkan resiko kekambuhan dengan menciptakan 

lingkungan yang terapetik. 
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Rencana Pelaksanaan Kegiatan 
 
Kegiatan Kunjungan Rumah/ Home Visite direncanakan dilakukan 20 kali selama 

tahun 2017 

 
 

Rencana Anggaran Kegiatan 

 
Sesuai dengan DPA RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI tahun 2017, perencanaan 

anggaran untuk kegiatan Kunjungan Rumah / Home Visite dengan volume 20 kali 

adalah sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah) sebagai berikut : 

 

No Kegiatan Volume 
Harga satuan 

(Rp.) 
Jumlah (Rp.) 

 
1 

 

Kunjungan Rumah/ 
Home Visite 
 

 
12 kali 

 
500.000,- 

 

 
6.000.000,- 

Dengan perincian  @ Kegiatan: 

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 Kunjungan Rumah / Home Visite 

ini dilaksanakan Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas)  
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Output Kegiatan 
 
Output  kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Kunjungan Rumah / Home 

Visite Kunjungan Rumah / Home Visite selama 20 kali yang dibuktikan dengan ; 

 laporan pelaksanaan kegiatan yang dilampiri foto-foto kegiatan Kunjungan 

Rumah / Home Visite dan lembar review analisis kondisi pasien & keluarga 

 Pertanggungjawaban keuangan (nota-nota/ kuitansi) 

 

Penutup 
 
Demikian TOR (term of referrence) kegiatan Kunjungan Rumah / Home Visite 

RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017. Semoga 

dapat digunakan sebagai  acuan dalam pelaksanaan kegiatan Kunjungan Rumah 

/ Home Visite di  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  
 
 

Mengetahui     
Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi   PPTK 
Selaku Pengguna Anggaran  
 
 
 
 
dr. Tri Kuncoro, M.M.R.          Tutut Winarto,S.Kep.Ners 
Pembina Tingkat I     NIP. 197309031999031003 
NIP. 196505261997031006     


