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A. Pendahuluan  

 Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik bagi manusia. Dengan 

sehatnya mental seseorang maka aspek kehidupan yang lain dalam dirinya akan 

bekerja secara lebih maksimal. Kondisi mental yang sehat tidak dapat terlepas dari 

kondisi kesehatan fisik yang baik. 

 

Kesehatan mental yang baik untuk individu merupakan kondisi di mana individu 

terbebas dari segala jenis gangguan jiwa, dan kondisi dimana individu dapat 

berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya khususnya dalam 

menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin ditemui 

sepanjang hidupnya. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari 

kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-

kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara 

produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. 

 

Dewasa ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapat perhatian masyarakat dunia. 

Satu atau lebih gangguan jiwa dan perilaku dialami oleh 25% dari seluruh 

penduduk pada suatu masa dari hidupnya. World Health Organization (WHO) 

menemukan bahwa 24% pasien yang berobat ke pelayanan kesehatan primer 

memiliki diagnosis gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang sering ditemukan di 

pelayanan kesehatan primer antara lain adalah depresi dan cemas, baik sebagai 

diagnosis tersendiri maupun komorbid dengan diagnosis fisiknya (World Health 

Report 2001). 

 

Sementara itu masalah kesehatan jiwa di Indonesia cukup besar. Berdasarkan Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018), data nasional untuk gangguan mental emosional 

(gejala depresi dan cemas) yang dideteksi pada penduduk usia ≥15 tahun atau lebih, 

dialami oleh 6% penduduk atau lebih dari 14 juta jiwa; sedangkan gangguan jiwa 

berat (psikotik) dialami oleh 1.7/1000 atau lebih dari 400.000 jiwa. Sebesar 14,3% 

dari gangguan psikotik tersebut atau sekitar 57 ribu kasus mengatakan pernah 

dipasung. Tidak sedikit masalah kesehatan jiwa tersebut dialami oleh usia produktif, 



bahkan sejak usia remaja. Depresi juga dapat terjadi pada masa kehamilan dan pasca 

persalinan, yang dapat mempengaruhi pola asuh serta tumbuh kembang anak. 

 

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 dan Riskesdas tahun 2018, ditemukan 

bahwa semakin lanjut usia, semakin tinggi gangguan mental emosional yang 

dideteksi. Maka upaya-upaya dalam peningkatan kesehatan jiwa masyarakat, 

pencegahan terhadap masalah kesehatan jiwa dan intervensi dini gangguan jiwa 

seyogyanya menjadi prioritas dalam mengurangi gangguan jiwa berat di masa yang 

akan datang. 

 

Beban yang ditimbulkan akibat masalah kesehatan jiwa cukup besar. Di Indonesia 

saat ini gangguan jiwa menduduki nomor 2 terbesar penyebab beban disabilitas 

akibat penyakit berdasarkan YLD (years lived with disability). Depresi sendiri 

merupakan peringkat ke 8 penyebab beban utama akibat penyakit berdasarkan 

DALY’s (disability-adjusted life year), sedangkan usia terbanyak yang dipengaruhi 

adalah usia produktif antara 15-45 tahun (The Global Burden of Disease Study, 

2010). 

 

Di samping itu masalah kesehatan jiwa tersebut dapat menimbulkan dampak sosial 

antara lain meningkatnya angka kekerasan baik di rumah tangga maupun di 

masyarakat umum, bunuh diri, penyalahgunaan napza (narkotika psikotropika dan 

zat adiktif lainnya), masalah dalam perkawinan dan pekerjaan, masalah di 

pendidikan, dan semua dampak tersebut akan mengurangi produktivitas. Hal ini 

perlu diantisipasi, mengingat WHO mengestimasikan depresi akan menjadi 

peringkat ke-2 penyebab beban akibat penyakit di dunia (global) setelah jantung 

pada tahun 2020, dan menjadi peringkat pertama pada tahun 2030. 

 

Namun demikian kesenjangan pengobatan (treatment gap) antara masyarakat yang 

membutuhkan layanan dan yang mendapatkan layanan kesehatan jiwa di negara-

negara berkembang termasuk Indonesia sangat besar yaitu lebih dari 90%. Hal ini 

berarti bahwa hanya kurang dari 10% pasien gangguan jiwa mendapatkan 



pengobatan. Kesenjangan pengobatan tersebut antara lain disebabkan adanya 

hambatan dalam akses layanan kesehatan jiwa. 

 

Kondisi yang terjadi saat ini adalah terdapatnya beban yang sangat besar di RSJ/RS 

rujukan utama (layanan tersier) di Indonesia, meskipun sebagian dari kasus tersebut 

sebenarnya dapat ditangani di pelayanan kesehatan primer. Layanan kesehatan jiwa 

yang terintegrasi di puskesmas merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang tercantum di dalam pasal 34. Undang-

Undang ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tugas negara untuk 

menghargai, melindungi dan memenuhi (to respect, to protect and to fulfill) hak 

masyarakat, di bidang kesehatan jiwa. 

 

Integrasi kesehatan jiwa ini juga merupakan rekomendasi dari World Health 

Organization (WHO) dan World Organization of Family Doctors (WONCA), serta 

kebijakan regional ASEAN yang telah disepakati bersama oleh tiap Negara anggota. 

Hal ini juga merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Peta Strategis, 

Rencana Aksi Kesehatan Jiwa tahun 2015-2019, lampiran RPJMN 2015-2019, dan 

Standar Pelayanan Minimal di Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan 

tahun 2015-2019. 

 

Penyelenggaraan layanan kesehatan jiwa di puskesmas berdasarkan Peta Strategis 

adalah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan terlatih kesehatan jiwa, 

melaksanakan upaya promotif kesehatan jiwa dan preventif terkait kesehatan jiwa, 

serta melaksanakan deteksi dini, penegakan diagnosis, penatalaksanaan awal dan 

pengelolaan rujukan balik kasus gangguan jiwa. Layanan tersebut dilakukan dengan 

memperhatikan komorbiditas fisik dan jiwa. 

 

Layanan kesehatan primer terutama puskesmas sebagai ujung tombak layanan 

kesehatan di masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Puskesmas diharapkan 

berperan dalam penyediaan layanan kesehatan jiwa yang terpadu dengan layanan 



kesehatan umum. Penyediaan layanan kesehatan jiwa dasar di puskesmas harus 

tetap dijalankan untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. 

 

Optimalisasi penyediaan layanan kesehatan jiwa dasar di puskesmas bertujuan: 

1. Menjamin hak pelayanan ODGJ bagi seluruh masyarakat Indonesia dan 

mencakup kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

2. Terlaksananya perluasan informasi tentang penyakit ODGJ, faktor risiko ODGJ 

dan upaya pengendaliannya. 

3. Terwujudnya penanggulangan ODGJ sesuai standar mutu nasional dan 

keselamatan pasien. 

 

Program kesehatan jiwa masyarakat bertujuan untuk menyadarkan masyarakat 

terhadap masalah kesehatan jiwa yang ada di masyarakat, mencegah timbulnya 

berbagai gangguan jiwa, menanggulangi masalah kesehatan jiwa, memberdayakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa, meminimalkan dampak 

masalah psikososial dan gangguan jiwa terhadap individu, keluarga dan masyarakat. 

 

B. Latar Belakang  

Gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang dapat terjadi karena gangguan pola 

perilaku yang berkaitan dengan stress pada suatu fungsi kehidupan manusia. 

Kejadian gangguan jiwa sekarang didunia sudah menjadi permasalahan yang sangat 

serius dan sangat mengkhwatirkan karena 1 dari 4 orang didunia pernah mengalami 

gangguan mental dan sekarang berkisar 450 juta orang diseluruh dunia pernah 

menderita gangguan jiwa, dan 8 dari 10 penderita gangguan mental itu tidak 

mendapatkan perawatan.  

 

Data Riskesdas 2018 menunjukan prevalensi gangguan mental emosional yang 

ditunjukan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun keatas 

mencapai sekitar 6.1% dari jumlah penduduk indonesia. Sedangkan prevalensi 

gangguan jiwa berat, seperti zkizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau 

sebanyak 1.7 per 1.000 penduduk. 



Data untuk penderita gangguan jiwa di Kabupaten Bogor sampai triwulan pertama 

tahun 2018 adalah sebanyak 2974 kasus. Jika Kbaupaten Bogor menggunakan 

angka estimasi Jawa Barat dengan estimasi penderita ganguan jiwa berat 1,6|% dari 

jumlah penduduk maka semestinya didapatkan angka sebanyak 5.440 kasus 

ganguan jiwa berat. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menemukan kasus 

ganguan jiwa berta yang mungkin masih under reported. Sementara di wilayah 

Puskesmas Citapen (Desa Citapen, Desa Cibedug, Desa Cileungsi, Desa Bojong 

Murni) dengan jumlah penduduk 30.053 jiwa penduduk, tercatat penderita 

gangguan jiwa berat yang menjadi tanggung jawab Puskesmas Citapen adalah 48 

jiwa. 

  

Berbicara tentang pelayanan jiwa tidak luput dari tugas dan wewenang puskesmas. 

Melalui puskesmas yang merupakan suatu unit fungsional kesehatan dalam suatu 

kecamatan di daerah kabupaten atau kota dan sebagai fasilitas kesehatan primer 

yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa pada masyarakat 

dengan sebaik-baiknya dalam upaya promotif, preventif dan kuratif.  

 

Pelayanan kesehatan jiwa antara lain pelayanan promotif preventif yang bertujuan 

meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya 

kekambuhan dan pemasungan. Pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan 

gangguan jiwa berat diberikan oleh perawat dan dokter puskesmas di wilayah 

kerjanya. Pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa meliputi; 

edukasi dan evaluasi tentang; tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum 

obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan 

diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana dan atau 

tindakan kebersihan diri orang dengan gangguan jiwa berat. 

 

Untuk dapat memberikan perawatan kesehatan jiwa yang optimal pada 

masyarakat, diperlukan informasi dan deteksi dini pada masyarakat dengan cara 

melakukan skrining deteksi dini gangguan jiwa. Selanjutnya dilakukan pembinaan 

dengan melakukan konseling perindividu melalui kegiatan home visit sehingga 



dapat menegakkan diagnosa keperawatan yang tepat sehingga masyarakat mampu 

mengerti dan ikut berperan serta dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan jiwa 

masyarakat. 

 

Terkait dengan program layanan kesehatan jiwa, tercatat beberapa masalah di 

wilayah Puskesmas Citapen: 

1. Rendahnya kunjungan pasien jiwa berat ke Puskesmas Citapen karena langsung 

dirujuk ke rumah sakit 

2. Kesenjangan pengobatan (treatment gap) pada masalah kesehatan jiwa masih 

sangat besar karena belum ada pendampingan oleh dokter spesialisk jiwa dan 

putus berobat pada pasien jiwa dikarenakan tidak ada dukungan keluarga dekat. 

 

Berdasarkan permasalah tersebut di atas, Puskesmas Citapen membuat inovasi 

terkait layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi dan komprehensif dengan nama 

POS SEJIWA. Inovasi POS SEJIWA merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan 

ODGJ dan keluarga dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian 

terhadap masalah kesehatan jiwa. Pelaksanaan inovasi ini menggunakan media 

sosial (Whatsapp grup) untuk menginformasikan kegiatan dan media youtube untuk 

referensi gerakan senam ODGJ sebelum memulai kegiatan pendampingan jiwa.  

 

Inovasi iuni meliputi upaya promotif, preventif dan kuratif serta rehabilitatif dengan 

melibatkan lintas sektor dalam pencegahan, penanganan dan penanggulangan 

kesehatan jiwa di wilayah Puskesmas Citapen. Oleh karena itu, POS SEJIWA 

menggandeng RS Marzuki Mahdi dan RS Ciawi serta melibatkan dokter spesialis 

jiwa dalam pelaksanaan Pos Sejiwa.  

 

C.  Tujuan  

1. Tujuan Umum 

 Meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat 

 

 



2. Tujuan Khusus 

a. Terpaparnya deteksi dini gangguan jiwa kepada masyarakat sehingga 

mencegah beberapa gangguan jiwa ringan tidak menuju kearah gangguan 

jiwa berat. 

b. Terpaparnya informasi kesehatan jiwa kepada pasien dan keluarga agar 

menambah pengetahuan dan terbangun pandangan dan sikap yang positif 

c. Berkurangnya dampak sosial akibat penyakit gangguan jiwa seperti 

menurunnya stigma, diskriminasi, isolasi dan tertanganinya kasus pasung. 

d. Terbangunnya sistem rujukan yang baik sehingga pelayanan kesehatan jiwa 

dapat berkesinambungan. 

 

D. Manfaat 

1. ODGJ yang berada di wilayah kerja Puskesmas Citapen dapat ditangani dengan 

baik 

2. Dapat mengubah paradigma masyarakat mengenai stigma negatif penderita 

ODGJ 

3. Dapat memberikan sistem rujukan yang baik bagi pelayanan kesehatan jiwa 

 

E. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan  

1. Kegiatan Pokok 

Melakukan konseling kesehatan kejiwaan pada pasien yang terdeteksi 

mengalami masalah gangguan kejiwaan. 

2. Rincian Kegiatan 

a. Melakukan skrening deteksi dini gangguan kesehatan jiwa 

b. Membuat jadwal home visite pasien jiwa 

c. Melakukan home visit pada pasien dengan gangguan kejiwaan, meliputi: 

~ Melakukan pemeriksaan TTV, melakukan konseling, dan 

~ Memberi edukasi pada pasien dan keluarganya 

d. Melakukan penyuluhan pada keluarga pasien 

e. Mencatat hasil pemeriksaan dan membuat asuhan keperawatan pada 

pasien 



f. Melakukan input data laporan bulanan. 

 

F. Cara Melaksanakan Kegiatan  

1. Melakukan screening deteksi dini gangguan kesehatan jiwa  

2. Pemberian obat jiwa  

3. Melakukan konseling pada pasien dan keluarganya 

4. Mencatat hasil pemeriksaan dan membuat asuhan keperawatan  

5. Melakukan input data laporan bulanan  

6. Melakukan home visit pada pasien jiwa mangkir dan kasus baru  

 

G. Sasaran  

 Pasien, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat. 

 

H. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

Tahapan Inovasi  

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Maret 2019 Masalah tingginya angka 

rujukan ke RS Jiwa dan 

belum adanya 

pendampingan ODGJ 

2. Perumusan Ide Maret  2019 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak/ koordinasi 

dengan Kepala Puskesmas 

3. Perancangan April 2019 Menyusun tim pengelola 

inovasi dan linsek 

4. Implementasi April  2019 Pelaksanaan POS SEJIWA 

bekerjasama dengan RS 

Marzuki Mahdi dan RSUD 

Ciawi 

 

 



 

Pelaksanaan Kegiatan 

No Kegiatan 

Tahun 

2019 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. POS SEJIWA    X X X X X X X X X 

Ket. Kegiatan POS SEJIWA dilaksanakan setiap hari rabu minggu kedua setiap bulannya.  

 

I. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan  

Evaluasi pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bogor. 

 

J. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan  

1. Pencatatan dilakukan pada form laporan bulanan Program Kesehatan Jiwa. 

2. Selanjutnya dilaporkan kebagian program kesehatan jiwa Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bogor. 

 

     Ciawi, April 2019 

Kepala Puskesmas Citapen 

   

  dr. Novita Ridha Amelia 

NIP. 197811112007012008  

 


