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TREND DAN ISSUE KEPERAWATAN KELUARGA 

 

 

A. Beberapa Tren dan Issu dalam Keperawatan keluarga 

1.  Perubahan  Bidang Profesi Keperawatan 

a. Perubahan ekonomi 

Perubahan ekonomi membawa dampak terhadap pengurangan 

berbagai anggaran untuk pelayanan kesehatan, sehingga berdampak 

terhadap orientasi manajemen kesehatan atau keperawatan dari 

lembaga sosial ke orientasi bisnis. 

b. Kependudukan  

Sedangkan perubahan kependudukan dengan bertambahnya 

jumlah penduduk di Indonesia dan bertambahnya umur harapan hidup, 

maka akan membawa dampak terhadap lingkup dari praktik 

keperawatan. Pergeseran tersebut terjadi yang dulunya lebih 

menekankan pada pemberian pelayanan kesehatan atau perawatan 

pada “hospital-based” ke  “comunity based”. 

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan Atau Keperawatan 

Era kesejagatan identik dengan era komputerisasi, sehingga 

perawat di tuntut untuk menguasai teknolgi komputer di daam 

melaksanakan MIS (Manajemen Information System) baik di tatanan 

pelayanan maupun pendidikan keperawatan 

d. Tuntutan Profesi Keperawatan  

Karakteristik Profesi yaitu: 

1. Memiliki dan memperkaya tubuh pengetehuan (body of 

knowledge) melalui penelitian  

2. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang unik kepada 

orang lain  

3. Pendidikan yang memenuhi standar 

4. Terdapat pengendalian terhadap praktik  

5. Bertanggungjawab dan bertanggung gugat(Accounttable) 

terhadap tindakan keperawatan yang dilakukan gabung 
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6. Merupakan karier seumur hidup  

7. Mempunyai fungsi mandiri dan kolaborasi  

2. Dampak Perubahan  

1. Praktik keperawatan  

a. Pengurangan anggaran  

Perawat indonesia saat ini di hadapkan pada suatu dilema,di satu 

sisi dia harus terus mengupayakan peningkatan kualitas layanan 

kesehatan, dilain pihak pemerintah memotong alokasi anggaran 

untuk pelayan keperawatan. Keadaan ini dipicu dengan menjadikan 

rumah sakit swadan dimana juga berdampak terhadap kinerja 

perawat. Dalam melaksanakn tugasnya perawat sering jarang 

mengadakan hubungan interpersonal yang baik karena mereka 

harus melayani pasien lainnya dan dikejar oleh waktu. 

b. Otonomi dan akuntabilitas 

Dengan melibatkan perawat dalam pengambilan suatu keputusan di 

pemerintahan, merupakan hal yang sangat positif dalam 

meningkatkan otonomi dan akuntabilitas perawat indonesia. Peran 

serta tesebut perlu di tingkatkan terus dan di pertahankan. 

Kemandirian perawat dalam melaksanakan perannya sebagai suatu 

tantangan. Semakin meningkatnya otonomi perawat semakin 

tingginya tuntutan kemampuan yang harus di persiapkan. 

c. Teknologi 

Penguasaan dan keterlibatan dalam perkembangan IPTEK dalam 

praktek keperawatan bagi perawat Indonesia merupakan suatu 

keharusan. 

d. Tempat praktik 

Tempat praktik keperawatan di masa depan meliputi pada tatanan 

klinik(RS);komunitas;dan praktik mandiri di rumah/berkelompok 

(sesuai SK MENKES R.I.647/2000 tentang registrasi dan praktik 

keperawatan). 

e. Perbedaan batas kewenangan praktik  
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Belum jelasnya batas kewenangan praktik keperawatan pada setiap 

jenjang pendidikan, sebagai suatu tantangan bagi profesi 

keperawatan. 

2. Tantangan Pendidikan Keperawatan  

Di masa depan pendidikan keperawatan dihadapkan pada suatu 

tantangan dalam meningkatkan kualitas lulusannya dituntut menguasai 

kompetensi-kompetensi profesional. Isi kurikulum program pendidikan 

ke depan, juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan 

yang terjadi. 

3. Tantangan Perubahan Iptek 

Riset keperawatan akan menjadi suatu kebutuhan dasar yang harus 

dilaksanakan oleh perawat di era global. Meningkatnya kualitas 

layanan, sangat ditentukan oleh hasil kajian-kajian dan pembaharuan 

yang dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian. 

(Kuntoro, 2010, hal. 149-150) 

 

B. Isu Terbaru Dalam Keperawatan Keluarga 

Menurut Friedman dkk (2013,hal. 41-42), berdasarkan kajian kami 

terhadap literatur dan diskusi profesional dengan kolega di bidang 

keperawatan keluarga, 8 isu penting dalam keperawatan keluarga saat ini: 

1. Isu Praktik: 

a. Kesenjangan bermakna antara teori dan penelitian serta praktik 

klinis.  

Kesenjangan antara pengetahuan yang ada dan penerapan 

pengetahuan ini jelas merupakan masalah di semua bidang dan 

spesialisasi di keperawatan, meskipun kesenjangan ini lebih tinggi 

dikeperawatan keluarga. Keperawatan yang berpusat pada keluarga 

juga masih dinyatakan ideal dibanding praktik yang umum dilakukan. 

Wright dan Leahey mengatakan bahwa faktor terpenting yang 

menciptkan kesenjangan ini adalah “ cara perawat menjabarkan 

konsep masalah sehat dan sakit. Hal ini merupakan kemampuan 

“berfikir saling memengaruhi”: dari tingkat individu menjadi tingkat 
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keluarga (saling memengaruhi)”. Penulis lain yaitu Bowden dkk 

menyoroti bahwa kecenderungan teknologi dan ekonomi seperti 

pengurangan layanan dan staf, keragaman dalam populasi klien yang 

lebih besar. Sedangkan menurut Hanson kurangnya alat pengkajian 

keluarga yang komperehensif dan strategi intervensi yang baik, 

perawat terikat dengan model kedokteran (berorientasi pada individu 

dan penyakit), dan sistem pemetaan yang kita lakukan serta sistem 

diagnostik keperawatan menyebabkan penerapan perawatan yang 

berfokus pada keluarga sulit diwujudkan. 

 

b. Kebutuhan untuk membuat perawatan keluarga menjadi lebih 

mudah untuk di integrasikan dalam praktik.  

Dalam beberapa tahun ini, terjadi restrukturisasi pelayanan kesehatan 

besar-besaran, yang mencakup perkembangan pesat sistem 

pengelolaan perawatan berupa sistem pemberian layanan kesehatan 

yang kompleks, multi unit, dan multi level sedang dibentuk. Sebagian 

dari restruturisasi ini juga termasuk kecenderungan pasien 

dipulangkan dalam “keadaan kurang sehat dan lebih cepat” dan 

pengurangan jumlah rumah sakit, pelayanan dan staf, serta 

pertumbuhan pelayanan berbasis komunitas. Perubahan ini me 

nyebabkan peningkatan tekanan kerja dan kelebihan beban kerja 

dalam profesi keperawatan. Waktu kerja perawat dengan klien 

individu dan klien keluarga menjadi berkurang. Oleh karena itu, 

mengembangkan cara yang bijak dan efektif untuk mengintegrasikan 

keluarga ke dalam asuhan keperawatan merupakan kewajiban perawat 

keluarga. Menurut Wright dan Leahey, mengatasi kebutuhan ini 

dengan menyusun wawancara keluarga selama 15 menit atau kurang. 

Pencetusan gagasan dan strategi penghematan waktu yang realistik 

guna mempraktikan keperawatan keluarga adalah isu utama praktik 

dewasa ini. 
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c. Peralihan kekuasaan dan kendali dari penyedia pelayanan 

kesehatan kepada keluarga.  

Berdasarkan pembincangan dengan perawat dan tulisan yang disusun 

oleh perawat keluarga, terdapat kesepakatan umum bahwa peralihan 

kekuasaan dan kendali dari penyedia pelayanan kesehatan ke pasien 

atau keluarga perlu dilakukan. Kami percaya hal ini masih menjadi 

sebuah isu penting pada pelayanan kesehatan saat ini. Menurut Wright 

dan Leahey dalam Robinson, mengingatkan kita bahwa terdapat 

kebutuhan akan kesetaraan yang lebih besar dalam hubungan antara 

perawat dan keluarg, hubungan kolaboratif yang lebih baik, dan 

pemahaman yang lebih baik akan keahlian keluarga. Perkembangan 

penggunaan Internet dan email telah memberikan banyak keluarga 

informasi yang dibutuhkan untuk belajar mengenai masalah kesehatan 

dan pilihan terapi mereka. Gerakan konsumen telah memengaruhi 

pasien dan keluarga untuk melihat diri mereka sebagai konsumen, 

yang membeli dan mendaptkan layanan kesehatan seperti layanan lain 

yang mereka beli. Dilihat dari kecenderungan ini, anggota keluarga 

sebaiknya diberikan kebebasan untuk memutuskan apa yang  baik 

bagi mereka dan apa yang mereka lakukan demi kepentingan mereka 

sendiri. 

 

d. Bagaimana bekerja lebih efektif dengan keluarga yang 

kebudayaannya beragam.  

Kemungkinan, isu ini lebih banyak mendapatkan perhatian dikalangan 

penyedia pelayanan kesehatan, termasuk perawat, dibandingkan isu 

lainnya pada saat ini. Kita tinggal di masyarakat yang beragam, yang 

memiliki banyak cara untuk menerima dan merasakan dunia, 

khusunya keadaan sehat dan sakit. Dalam pengertian yang lebuh luas, 

budaya (termasuk etnisitas, latarbelakang agama, kelas sosial, afiliasi 

regional dan politis, orientasi seksual, jenis kelamin, perbedaan 

generasi) membentuk persepsi kita, nilai, kepercayaan, dan praktik. 

Faktor lainnya, seperti pengalaman sehat dan sakit, membentuk cara 
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kita memandang sesuatu. Meskipun terdapat semua upaya tersebut 

guna dapat bekerja lebih efektif dengan keluarga yang beragam, 

memberikan perawatan yang kompeten secara budaya tetap menjadi 

tantangan yang terus dihadapi. 

 

e. Globalisasi keperawatan keluarga menyuguhkan kesempatan 

baru yang menarik bagi perawat keluarga.  

Dengan makin kecilnya dunia akibat proses yang dikenal sebagai 

globalisasi, perawat keluarga disuguhkan dengan kesempatan baru 

dan menarik utnuk belajar mengenai intervensi serta program yang 

telah diterapkan oleh negara lain guna memberikan perawatan yang 

lebih baik bagi keluarga. Globalisasi adalah proses bersatunya 

individu dan keluarga karena ikatan ekonomi, politis, dan profesional. 

Globalisasi mempunyai dampak negatif yang bermakna bagi 

kesehatan yaitu ancaman epidemi diseluruh dunia seperti HIV/AIDS 

menjadi jauh lebih besar. Akan tetapi sisi positifnya, pembelajaran 

yang diperoleh perawat amerika dari perawat diseluruh dunia melalui 

konferensi internasional, perjalanan, dan membaca literatur kesehatan 

internasional memberikan pemahaman yang bermanfaat. Sebagai 

contoh, di Jepang, pertumbuhan keperawatan keluarga sangat 

mengesankan. Disana, perawat telah mengembangkan kurikulum 

keperawatan keluarga disekolah keperawatan dan telah menghasilkan 

teori keperawatan yang berfokus pada keluarga dan sesuai dengan 

nilai dan konteks Jepang. Menurut Sugishita Keperawatan keluarga 

mengalami pertumbuhan yang pesat di Jepang, yang ditandai dengan 

publikasi dan upaya penelitian yang dilakukan di Jepang. Negara lain, 

seperti Denmark, Swedia, Israel, Korea, Chili, Meksiko, Skotlandia, 

dan Inggris juga mengalami kemajuan bermakna di bidang kesehatan 

keluarga dan keperawatan keluarga. Kita harus banyak berbagi dan 

belajar dari perawat dibeberapa negara ini. 
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2. Isu Pendidikan:  

Muatan apa yang harus diajarkan dalam kurikulum keperawatan 

keluarga dan bagaimana cara menyajikannya?  

Menurut Hanson dan Heims, yang melaporkan sebuah survei pada sekolah 

keperawatan di Amerika Serikat yang mereka lakukan terkait cakupan 

keperawatan keluarga di sekolah tersebut, terdapat perkembangan 

pemaduan muatan keperawatan keluarga dan ketrampilan klinis kedalam 

program keperawatan pascasarjana dan sarjana. Masih belum jelas muatan 

apa yang tepat diberikan untuk program sarjana dan pascasarjana dan 

bagaimana cara mengajarkan ketrampilan klinis. Tidak kesepakatan 

mengenai fokus program sarjana dan pascasarjana terkait dengan 

keperawatan keluarga. Akan tetapi, terdapat beberapa konsensus bahwa 

praktik keperawatan tingkat lanjut pada keperawatan keluarga melibatkan 

pembelajaran muatan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk bekerja 

dengan seluruh keluarga dan individu anggota keluarga secara bersamaan. 

Perawat keluarga dengan praktik tingkat lanjut dapat bekerja sebagai 

terapis keluarga pada keluarga yang bermasalah. Akan tetapi, masih belum 

jelas muatan dan ketrampilan apa yang dibutuhkan dalam keperawatan 

keluarga untuk para perawat yang dipersiapkan di program praktik tingkat 

lanjut lainnya (program perawat spesialis klinis dan praktisi). Bahasa lebih 

lanjut mengenai cakupan dan level muatan dan ketrampilan klinis perlu 

dilakukan. 

 

3. Isu Penelitian:  

Kebutuhan untuk meningkatkan penelitian terkait intervensi 

keperawatan keluarga.  

Dibidang keperawatan keluarga, perawat peneliti telah membahas hasil 

kesehatan dan peralihan keluarga yang terkait dengan kesehatan. Teori 

perkembangan, teori stres, koping, dan adaptasi, teori terapi keluarga, dan 

teori sistem telah banyak memandu penilitian para perawat penilti 

keluarga. Penelitian dilakukan lintas disiplin, yang menunjukkan bahwa 
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“tidak ada satupun disiplin yang memiliki keluarga” menurut Gillis dan 

Knafl dalam Friedman dkk (2013, hal.42). Kelangkaan penelitian 

keperawatan yang nyata terletak dibidang studi interveni. Menurut Knafl 

dalam Friedman dkk (2013, hal.42) kurangnya studi intervensi dalam 

keperawatan keluarga “mengejutkan.” Menurut Janice Bell dalam editor 

journal of family nursing, dalam editorial “Wanted :Family Nursing 

Intervention,” mengeluhkan mengenai kurangnya naskah penelitian 

intervensi keperawatan yang ia terima untu dikaji. Dengan tidak 

memadainya jumlah studi intervensi,kita mengalami kekurangan bukti 

ilmiah yang dibutuhkan untuk mendukung evikasi strategi dan program 

keperawatan keluarga. Selain itu,dibutuhkan penelitian keperawatan 

keluarga yang sebenarnya: sebagian besar penelitian keperawatan keluarga 

sebenarnya merupakan penelitian yang terkait dengan keluarga ( yang 

berfokus pada anggota keluarga),bukan penelitian keluarga (yang berfokus 

pada seluruh keluarga sebagai sebuah unit). 

 

4. Isu kebijakan:  

Kebutuhan akan lebih terlibatnya perawat keluarga dalam 

membentuk kebijakan yang memengaruhi keluarga.  

Hanson, dalam bahasanya mengenai reformasi pelayanan kesehatan, 

mendesak perawat keluarga lebih terlibat di tiap level sistem politis guna 

menyokong isu keluarga. Kami setuju dengan beliau. Praktisnya, semua 

legislasi domestik yang dikeluarkan ditingkat lokal, negara bagian atau 

nasional mempunyai dampak pada keluarga. Sebagai advokat keluarga, 

kita perlu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama menganalisis isu 

dan kebijakan yang tengah diusulkan dan membantu merumuskan dan 

mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang positif. Mendukung 

calon dewan yang mendukung calon keluarga dan menjadi relawan untuk 

melayani komisi kesehatan dan komisi yang terkait dengan kesehatan dan 

dewan organisasi adalah jalan penting lain untuk “ membuat suatu 

perbedaan” kita perlu mendukung keluarga agar mempunyai hak 
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mendapatkan informasi, memahami hak dan pilihan mereka, serta lebih 

cakap dalam membela kepentingan meraka sendiri. 
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