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Pendahuluan 

Keluarga merupakan tempat dimana individu memulai hubungan 

interpersonal dengan lingkungannya. Keluarga dipandang sebagai satu 

sistem, sehingga gangguan yang terjadi pada salah satu anggota dapat 

mempengaruhi sistem, disfungsi dalam keluarga dapat sebagai penyebab 

gangguan. Dan salah satu faktor penyebab gangguan jiwa adalah keluarga 

tidak tahu cara merawat pasien dirumah. 

 

Berbagai pelayanan kesehatan jiwa bukanlah tempat pasien seumur hidup. 

Namun kenyataannya banyak pasien di RSJ yang jarang dikunjungi keluarga, 

sehingga keluarga tidak mengikuti proses perawatan pasien. Tim kesehatan 

jiwa di RS merasa bertanggug jawab terhadap upaya penyembuhan pasien 

sehingga jarang melibatkan keluarga. Setelah sembuh RS memulangkan 

pasien, tetapi beberapa hari, minggu, bulan pasien kembali dirawat dengan 

alasan perilakunya tidak bisa diterima oleh keluarga & lingkungan. Hal 

tersebut terjadi karena selama dirumah pasien tidak boleh keluar & gerak-

geriknya selalu diawasi dan curigai.  

Untuk itulah keluarga juga mempunyai tangung jawab dalam proses 

perawatan di RS, persiapan pulang & perawatan di rumah agar adaptasi 

pasien dengan lingkungan berjalan baik. Dan terapi keluarga ADALAH suatu 

cara utk menata kembali masalah hubungan antar manusia, mengubah pola 

interaksi keluarga sehingga bisa membenahi masalah-masalah . 

Dengan kegiatan ini disamping dapat mempercepat proses kesembuhan 

melalui dinamika kelompok atau keluarga, menjaga kontinuitas perawatan 

yang harus dilakukan di rumah pasca hospitalisasi untuk menurunkan resiko 

kekambuhan, juga  

dapat memperbaiki fungsi dan struktur keluarga sehingga peran masing – 

masing anggota keluarga labih baik. Keluarga mampu meningkatkan 
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pengertiannya terhadap pasien sehingga lebih dapat menerima, lebih toleran 

dan lebih dapat menghargainya sebagai manusia maupun terhadap potensi – 

potensinya yang masih ada. Akhirnya keluarga dapat meningkatkan 

kemampuannya untuk membantu pasien dalam proses rehabilitasi.  

Rencana Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan Family Therapy atau terapi keluarga pasien direncanakan dilakukan 

12 kali dalam tahun 2017; 8 kali untuk pasien dewasa  dan 4 kali untuk 

pasien anak dan remaja. 

Rencana Anggaran Kegiatan 

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

anggaran untuk kegiatan Family Therapy atau terapi keluarga pasien dengan 

volume 12 kali  @ Rp. 2.000.000,- adalah sebesar Rp. 24.000.000,- ( Dua Puluh 

Empat Juta Rupiah) ;

No Kegiatan Volume  Harga satuan 
(Rp.) 

Jumlah (Rp.) 

1 Family Therapy atau 
terapi keluarga pasien 
 

12 kali 2.000.000,- 
 

  24.000.000,- 

Dengan perincian @ kegiatan: 

1 terapi keluarga dewasa 
Activity Daily Live support 
(terdiri 4 keluarga) 
 Perlengkapan ibadah 
 Perlengkapan mandi 
 Sembako 

 
 
 

4 paket 
4 paket 
4 paket 

 
 
 

  150.000,- 
50.000,- 

200.000,- 

 
 
 

600.000,- 
200.000,- 
800.000,- 

 Biaya Konsumsi : 
Snack + minum 
Makan + minum 

 
12 dus 
12 dus 

 
15.000,- 
25.000,- 

 
150.000,- 
250.000,- 

Pembuatan laporan  
(4  jilid) 

4 jilid 20.000,- 100.000,- 

Dengan perincian @ kegiatan: 

2 terapi keluarga anak dan 
remaja 
Alat Peraga Edukatif (APE) 

15 paket 
 
 

100.000,- 
 
 

1.500.000,- 
 
 

Biaya Konsumsi : 
Snack (orang tua, anak dan 
petugas) 

 
40 

 
10.000,- 

 
400.000,- 

Pembuatan laporan  
(4  jilid) 

4 jilid 20.000,- 100.000,- 
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Pelaksana Kegiatan 

Agar tujuan untuk dapat memberikan proses deep-learning pada keluarga 

pasien hingga terjadinya perubahan perilaku pasien dan keluarganya dalam 

memperhatikan kondisi kesehatannya tercapai, maka  Kegiatan Family 

Therapy atau terapi keluarga pasien ini dilaksanakan di dalam atau diluar 

rumah sakit ( terapi keluarga pasien dewasa) terdiri dari 

 Dokter spesialis 

 Psikolog 

 Perawat  

 Perangkat desa / tokoh masyarakat 

 Keluarga 

Dan terapi keluarga anak dan remaja dilaksanakan di Klinik Tumbuh 

Kembang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (Keswar) RSJD DR RM 

Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 

Output Kegiatan 

Output  kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Family Therapy atau 

terapi keluarga pasien selama 24 kali yang dibuktikan dengan ; 

 laporan pelaksanaan kegiatan yang dilampiri foto-foto kegiatan Family 

Therapy atau terapi keluarga pasien dan lembar review analisis kondisi 

pasien & keluarga 

 Pertanggungjawaban keuangan (nota-nota/ kuitansi) 

 Surat tugas / SPPD 
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Penutup 

Demikian TOR (term of referrence) Kegiatan Family Therapy atau terapi 

keluarga pasien RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 

Anggaran 2017. Semoga dapat digunakan sebagai  acuan dalam pelaksanaan 

kegiatan ini di  RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah . 

 

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

 

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     


