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Mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepatdan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan 

asuhan kepada penanggung jawab perawatan (KK)

Mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan keperawatan secara reguler dengan/atau tanpa tim kesehatan lain (KK)

Mampu melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam praktik asuhan keperawatan (KK)

Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program promosi kesehatan, melalui kerjasama dengan sesama perawat, profesional lain serta kelompok 

masyarakat untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat (KK)

Zaky Soewandi Ahmad, S.Kep, Ns, M.Kep

Ronasari Mahaji Putri, SKM.,M.Kes

Swaidatul Masluhiya AF, S.Si, M.Ked.Trop
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1. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan 

keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam 

kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya (S)

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU)

Mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (patient safety) sesuai standar asuhan 

keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia (KK)

Mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialisasi (keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, atau 

keperawatan komunitas (termasuk keperawatan keluarga dan keperawatan gerontik) sesuai dengan delegasi dari ners spesialis (KK)

Mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber 

untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan (KK)

Mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat, yang peka budaya, 

menghargai keragaman etnik, agama dan faktor lain dari klien individu, keluarga dan masyarakat (KK)
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Mahasiswa mampu Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif di tatanan komunitas dalam aspek promotif preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui 

pemberdayaan masyarakat.

Mahasiswa mampu Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan keperawatan.

Mahasiswa mampu Mampu melaksanakan terapi modalitas/ Komplementari sesuai dengan kebutuhan klien

Mahasiswa mampu Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan asuhan keperawatan keluarga dan komunitas.

Mahasiswa mampu Memberikan asuhan yang berkualitas secara holistik, kontinyu dan konsisten

Mahasiswa mampu Menjalankan fungsi advokasi untuk mempertahankan hak individu, keluarga, masyarakat dan komunitas agar dapat mengambil keputusan.

Mahasiswa mampu Mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko.

Mahasiswa mampu Memberikan dukungan kepada tim asuhan keperawatan dengan mempertahankan akontabilitas asuhan keperawatan yang diberikan .

Mahasiswa mampu Mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif.

Mahasiswa mampu Mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan professional.

Mahasiswa mampu Menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan individu, keluarga, kelompok dan komunitas.

Mahasiswa mampu Bekerjasama dengan unsur terkait di masyarakat dalam menerapkan asuhan keperawatan komunitas .

Mahasiswa mampu Menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan etis dan legal.

Mahasiswa mampu Memberikan asuhan peka budaya dengan menghargai etnik, agama atau faktor lain dari setiap individu, keluarga, kelompok dan komunitas klien 

yang unik .

Mahasiswa mampu Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan secara individu, keluarga, masyarakat dan komunitas.

Mahasiswa mampu Mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai dengan dengan standar yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar 

pelayanan yang diberikan efisien dan efektif.

Mahasiswa mampu Melakukan komunikasi yang efektif dalam pemberian asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan komunitas.

Mahasiswa mampu Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim.

Mahasiswa mampu Menggunakan   teknologi   dan   informasi kesehatan secara efektif dan bertanggung jawab

Mampu mengimplementasikan prinsip etika professional keperawatan dalam pelaksanaan praktik keperawatan yang menghargai norma etika pasien dan lingkungan 

masyarakat sekitar (KK)

Menguasai konsep dan teknik penegakkan diagnosis asuhan keperawatan (P)

Menguasai konsep teoretis komunikasi terapeutik (P)

Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit pada level primer, sekunder dan tertier (P)

Menguasai teknik, prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan/ praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok , pada bidang keilmuan 

keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, dan 

keperawatan komunitas, serta keperawatan bencana (P)
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Mahasiswa mampu Berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan.
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UTAMA:

PENUNJANG:

1

 Berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan.

Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan keperawatan.

 Memberikan asuhan yang berkualitas secara holistik, kontinyu dan konsisten

Menjalankan fungsi advokasi untuk mempertahankan hak individu, keluarga, masyarakat dan komunitas agar dapat mengambil keputusan.

Mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko.

Memberikan dukungan kepada tim asuhan keperawatan dengan mempertahankan akontabilitas asuhan keperawatan yang diberikan .

 Mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif.

 Mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan professional.

Mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai dengan dengan standar yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar pelayanan yang 

diberikan efisien dan efektif.

Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif di tatanan komunitas dalam aspek promotif preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pemberdayaan 

masyarakat.

 Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan asuhan keperawatan keluarga dan komunitas.

Mampu melaksanakan terapi modalitas/ Komplementari sesuai dengan kebutuhan klien

PUSTAKA

Allender, J.A. & Spradley, B.W. (2005). Community health nursing: promoting and protecting the public’s health. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins.

DESKRIPSI 

MK

Mata ajar profesi keperawatan keluarga merupakan tahapan program yang menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk menerima pendelegasian 

kewenangan secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan untuk pencegahan primer, sekunder dan tersier kepada keluarga dengan  masalah kesehatan 

yang bersifat aktual, risiko dan potensial. Mahasiswa juga memperoleh latihan untuk menjalankan fungsi advokasi, membuat keputusan legal dan etik serta 

menggunakan hasil penelitian terkini terkait  dengan  keperawatan  keluarga. Praktik profesi keperawatan keluarga berfokus pada penerapan kebijakan dan program 

pemerintah tentang kesehatan masyarakat dan pemberdayaan keluarga melalui kerjasama dengan lintas program dan sektoral.

Mata ajar profesi keperawatan keluarga diberikan pada semester kedua tahap  profesi dengan beban studi 2 SKS. Pelaksanaan mata ajar ini dilakukan terintegrasi 

dengan pelaksanaan mata ajar profesi keperawatan komunitas yang memiliki beban studi 3 SKS. Praktik profesi pada keluarga dikelola oleh mahasiswa secara 

individual sesuai dengan empat belas dasar kebutuhan manusia menurut Henderson (1966).

MATERI 

PEMBELA-

JARAN/ 

POKOK 

BAHASAN

Melakukan komunikasi yang efektif dalam pemberian asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan komunitas.

Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim.

Menggunakan   teknologi   dan   informasi kesehatan secara efektif dan bertanggung jawab

Menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan individu, keluarga, kelompok dan komunitas.

Bekerjasama dengan unsur terkait di masyarakat dalam menerapkan asuhan keperawatan komunitas .

Menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan etis dan legal.

Memberikan asuhan peka budaya dengan menghargai etnik, agama atau faktor lain dari setiap individu, keluarga, kelompok dan komunitas klien yang unik .

Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan secara individu, keluarga, masyarakat dan komunitas.
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Friedman, M.M., Bowden, V.R., & Jones, E.G. (2013). Family nursing: Research, theory & practice. New Jersey: Prentice Hall (Wajib)

Gordis, Leon. (1996). Epidemiology. Toronto: WB. Saunders Company 

Hitchcock, J.E. Schubert, P.E. & Thomas, S.A. (2004) Community health

Kaakinen, Gedaly-Duff, Coehlo & Hanson (2010). Family health care nursing: Theory, practice & Research. Philadelphia: FA Davis Company

Maglaya, A.S. (2015). Nursing practice in the community. 5th Ed. Marikina City: Argonauta Corporation. (Wajib)

Wright & Leahey (2009). Nurses and families: A guide to family assessment and intervention.5th ed. Philadelphia: FA. Davis Company . (Wajib)

Neufeld & Harrison (2010). Nursing and family care giving: social support and non support. New York: Springer publishing company. (Wajib)

Pender, N.J, Murdaugh C.L, & Parsons. (2002). Health promotion in nursing Practice, 4
th

 ed . New Jersey: Prentice Hall

Stanhope, M and Lancaster, J. (2009). Community & public health nursing. St Louis The Mosby Year Book.

PUSTAKA

Anderson, E.T., & McFarlane, J. (2004). Community as partner: Theory and Practice in nursing. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. (Wajib)

Edelman, C.L & Mandle C.L. (2006). Health promotion throughout the life span. St. Louis: Mosby

Eugesti, CS. Guire, L.S, Stone CS, (2002). Comprehensive community health nursing family, aggregate, & community Practice. St. Louis: Mosby

Mc. Muray. A (2003). Community health & wellness a socioecological approach . St Louis: Mosby

Nies, M.A., & McEwen, M.M, (2001) Community health nursing promoting the health of population, Washington: WB Saunders Company
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mahasiswa mampu Melakukan komunikasi yang 

efektif dalam pemberian asuhan keperawatan pada 

individu, keluarga, kelompok dan komunitas.

ketepatan Melakukan komunikasi 

yang efektif dalam pemberian 

asuhan keperawatan pada individu, 

keluarga, kelompok dan komunitas.

1. Pre dan post conference 

2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

Waktu: 5 x 45 jam

komunikasi yang efektif dalam 

pemberian asuhan keperawatan 

pada individu, keluarga, kelompok 

dan komunitas.

mahasiswa mampu Menggunakan keterampilan 

interpersonal yang efektif dalam kerja tim.

ketepatan Menggunakan 

keterampilan interpersonal yang 

efektif dalam kerja tim.

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

 keterampilan interpersonal yang 

efektif dalam kerja tim.
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 mahasiswa mampu Menggunakan   teknologi   dan   

informasi kesehatan secara efektif dan bertanggung 

jawab 

ketepatan Menggunakan   teknologi   

dan   informasi kesehatan secara 

efektif dan bertanggung jawab 

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

 teknologi   dan   informasi 

kesehatan secara efektif dan 

bertanggung jawab 

mahasiswa mampu Menggunakan proses 

keperawatan dalam menyelesaikan masalah-

masalah yang terkait dengan individu, keluarga, 

kelompok dan komunitas.

ketepatan Menggunakan proses 

keperawatan dalam menyelesaikan 

masalah-masalah yang terkait 

dengan individu, keluarga, 

kelompok dan komunitas.

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

proses keperawatan dalam 

menyelesaikan masalah-masalah 

yang terkait dengan individu, 

keluarga, kelompok dan komunitas.
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mahasiswa mampu Bekerjasama dengan unsur 

terkait di masyarakat dalam menerapkan asuhan 

keperawatan komunitas .

ketepatan Bekerjasama dengan 

unsur terkait di masyarakat dalam 

menerapkan asuhan keperawatan 

komunitas .

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

kerjasama dengan unsur terkait di 

masyarakat dalam menerapkan 

asuhan keperawatan komunitas .

mahasiswa mampu Menggunakan langkah-langkah 

pengambilan keputusan etis dan legal.

ketepatan Menggunakan langkah-

langkah pengambilan keputusan 

etis dan legal.

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

 langkah-langkah pengambilan 

keputusan etis dan legal.
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mahasiswa mampu Memberikan asuhan peka 

budaya dengan menghargai etnik, agama atau 

faktor lain dari setiap individu, keluarga, kelompok 

dan komunitas klien yang unik .

ketepatan Memberikan asuhan 

peka budaya dengan menghargai 

etnik, agama atau faktor lain dari 
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menghargai etnik, agama atau 
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mahasiswa mampu Mengkolaborasikan berbagai 
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ketepatan Mengkolaborasikan 

berbagai aspek dalam pemenuhan 
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individu, keluarga, masyarakat dan 
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kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

aspek  pemenuhan kebutuhan 

kesehatan secara individu, keluarga, 

masyarakat dan komunitas.



1-16 kriteria : 

ketepatan dan 

penguasaan . 

Bentuk : 1. 

Laporan 

pendahuluan

2. Laporan askep 

komunitas

3. Supervisi 

pertemuan 

dengan 

masyarakat

4. Supervisi 

Kegiatan UKS dan 

posyandu

5. Kinerja 

individu

5%

1-16 kriteria : 

ketepatan dan 

penguasaan . 

Bentuk : 1. 

Laporan 

pendahuluan

2. Laporan askep 

komunitas

3. Supervisi 

pertemuan 

dengan 

masyarakat

4. Supervisi 

Kegiatan UKS dan 

posyandu

5. Kinerja 

individu

5%

mahasiwa mampu Mendemonstrasikan 

keterampilan teknis keperawatan yang sesuai 

dengan dengan standar yang berlaku atau secara 

kreatif dan inovatif agar pelayanan yang diberikan 

efisien dan efektif.

ketepatan Mendemonstrasikan 

keterampilan teknis keperawatan 

yang sesuai dengan dengan standar 

yang berlaku atau secara kreatif 

dan inovatif agar pelayanan yang 

diberikan efisien dan efektif.

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

 keterampilan teknis keperawatan 

yang sesuai dengan dengan standar 

yang berlaku atau secara kreatif 

dan inovatif agar pelayanan yang 

diberikan efisien dan efektif.

mahasiswa mampu Mengembangkan program yang 
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melalui pemberdayaan masyarakat.

ketepatan Mengembangkan 
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promotif preventif, kuratif dan 
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kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

 program yang kreatif dan inovatif 

di tatanan komunitas dalam aspek 

promotif preventif, kuratif dan 

rehabilitatif melalui pemberdayaan 

masyarakat.
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pendahuluan

2. Laporan askep 

komunitas

3. Supervisi 

pertemuan 

dengan 

masyarakat

4. Supervisi 

Kegiatan UKS dan 

posyandu

5. Kinerja 

individu

5%

mahasiswa mampu Mengembangkan pola pikir 

kritis, logis dan etis dalam mengembangkan asuhan 

keperawatan keluarga dan komunitas.

ketepatan Mengembangkan pola 

pikir kritis, logis dan etis dalam 

mengembangkan asuhan 

keperawatan keluarga dan 

komunitas.

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

 pola pikir kritis, logis dan etis 

dalam mengembangkan asuhan 

keperawatan keluarga dan 

komunitas.

mahasiswa mampu Memberikan asuhan yang 

berkualitas secara holistik, kontinyu dan konsisten

ketepatan  Memberikan asuhan 

yang berkualitas secara holistik, 

kontinyu dan konsisten

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

 asuhan yang berkualitas secara 

holistik, kontinyu dan konsisten



1-16 kriteria : 

ketepatan dan 

penguasaan . 

Bentuk : 1. 

Laporan 

pendahuluan

2. Laporan askep 

komunitas

3. Supervisi 

pertemuan 

dengan 

masyarakat

4. Supervisi 

Kegiatan UKS dan 

posyandu

5. Kinerja 

individu

5%

1-16 kriteria : 

ketepatan dan 

penguasaan . 

Bentuk : 1. 

Laporan 

pendahuluan

2. Laporan askep 

komunitas

3. Supervisi 

pertemuan 

dengan 

masyarakat

4. Supervisi 

Kegiatan UKS dan 

posyandu

5. Kinerja 

individu

5%

mahasiswa mampu Menjalankan fungsi advokasi 

untuk mempertahankan hak individu, keluarga, 

masyarakat dan komunitas agar dapat mengambil 

keputusan.

ketepatan Menjalankan fungsi 

advokasi untuk mempertahankan 

hak individu, keluarga, masyarakat 

dan komunitas agar dapat 

mengambil keputusan.

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

 fungsi advokasi untuk 

mempertahankan hak individu, 

keluarga, masyarakat dan 

komunitas agar dapat mengambil 

keputusan.

mahasiswa mampu Mempertahankan lingkungan 

yang aman secara konsisten melalui penggunaan 

strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko.

ketepatan Mempertahankan 

lingkungan yang aman secara 

konsisten melalui penggunaan 

strategi manajemen kualitas dan 

manajemen risiko.

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

 penggunaan strategi manajemen 

kualitas dan manajemen risiko.



1-16 kriteria : 

ketepatan dan 

penguasaan . 

Bentuk : 1. 

Laporan 

pendahuluan

2. Laporan askep 

komunitas

3. Supervisi 

pertemuan 

dengan 

masyarakat

4. Supervisi 

Kegiatan UKS dan 

posyandu

5. Kinerja 

individu

5%

1-16 kriteria : 

ketepatan dan 

penguasaan . 

Bentuk : 1. 

Laporan 

pendahuluan

2. Laporan askep 

komunitas

3. Supervisi 

pertemuan 

dengan 

masyarakat

4. Supervisi 

Kegiatan UKS dan 

posyandu

5. Kinerja 

individu

5%

mahasiswa mampu Memberikan dukungan kepada 

tim asuhan keperawatan dengan mempertahankan 

akontabilitas asuhan keperawatan yang diberikan .

ketepatan Memberikan dukungan 

kepada tim asuhan keperawatan 

dengan mempertahankan 

akontabilitas asuhan keperawatan 

yang diberikan .

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

 dukungan kepada tim asuhan 

keperawatan dengan 

mempertahankan akontabilitas 

asuhan keperawatan yang diberikan 

.

mahasiswa mampu Mewujudkan lingkungan 

bekerja yang kondusif.

ketepatan Mewujudkan lingkungan 

bekerja yang kondusif.

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

 Mewujudkan lingkungan bekerja 

yang kondusif.



1-16 kriteria : 

ketepatan dan 

penguasaan . 

Bentuk : 1. 

Laporan 

pendahuluan

2. Laporan askep 

komunitas

3. Supervisi 

pertemuan 

dengan 

masyarakat

4. Supervisi 

Kegiatan UKS dan 

posyandu

5. Kinerja 

individu

5%

1-16 kriteria : 

ketepatan dan 

penguasaan . 

Bentuk : 1. 

Laporan 

pendahuluan

2. Laporan askep 

komunitas

3. Supervisi 

pertemuan 

dengan 

masyarakat

4. Supervisi 

Kegiatan UKS dan 

posyandu

5. Kinerja 

individu

5%

 potensi diri untuk meningkatkan 

kemampuan professional.

kontribusi dalam mengembangkan 

profesi keperawatan.

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

mahasiswa mampu Mengembangkan potensi diri 

untuk meningkatkan kemampuan professional.

mahasiswa mampu Berkontribusi dalam 

mengembangkan profesi keperawatan.

ketepatan Mengembangkan 

potensi diri untuk meningkatkan 

kemampuan professional.

ketepatan Berkontribusi dalam 

mengembangkan profesi 

keperawatan.



1-16 kriteria : 

ketepatan dan 

penguasaan . 

Bentuk : 1. 

Laporan 

pendahuluan

2. Laporan askep 

komunitas

3. Supervisi 

pertemuan 

dengan 

masyarakat

4. Supervisi 

Kegiatan UKS dan 

posyandu

5. Kinerja 

individu

5%

1-16 kriteria : 

ketepatan dan 

penguasaan . 

Bentuk : 1. 

Laporan 

pendahuluan

2. Laporan askep 

komunitas

3. Supervisi 

pertemuan 

dengan 

masyarakat

4. Supervisi 

Kegiatan UKS dan 

posyandu

5. Kinerja 

individu

5%

 hasil penelitian untuk diterapkan 

dalam pemberian asuhan 

keperawatan.

 terapi modalitas/ Komplementari 

sesuai dengan kebutuhan klien

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

kuliah dan diskusi 1. Pre dan post 

conference 2.Tutorial individual 

3.Diskusi kasus

mahasiswa mampu  Menggunakan hasil penelitian 

untuk diterapkan dalam pemberian asuhan 

keperawatan.

mahasiswa mampu Mampu melaksanakan terapi 

modalitas/ Komplementari sesuai dengan 

kebutuhan klien

ketepatan Menggunakan hasil 

penelitian untuk diterapkan dalam 

pemberian asuhan keperawatan.

ketepatan melaksanakan terapi 

modalitas/ Komplementari sesuai 

dengan kebutuhan klien




