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Om Swastiastu,
Salam Sehat Jiwa...!!

Puji	 syukur	 kepada	 Ida	 Sang	 Hyang	 Widhi	 Wasa,	 Tuhan	 Yang	
Maha	Esa,	atas	karunia-Nya	maka	Buletin	Pelita	Jiwa	Rumah	Sakit	
Jiwa	Provinsi	Bali	dapat	diterbitkan.	
Berdasarkan	 Peraturan	 Gubernur	 Bali	 Nomor	 5	 tahun	 2021,	
organisasi	kami	yang	sebelumnya	UPTD	Rumah	Sakit	Jiwa	Provinsi	
Bali	berganti	nama	menjadi	Rumah	Sakit	Jiwa	Provinsi	Bali	(RSJ	
Provinsi	Bali).	Pergantian	 ini	diharapkan	dapat	mengoptimalkan	
pelaksanaan	 tugas	 dan	 fungsi	 rumah	 sakit	 dalam	 pelayanan	
kesehatan	khususnya	kesehatan	jiwa	di	Provinsi	Bali
Adaptasi	 selama	masa	 pandemi	 COVID-19	membawa	 ide	 serta	
inovasi	 pada	 semua	 tatanan	 kehidupan.	 Pemanfaatan	 teknologi	
informasi	melalui	internet	sangat	membantu		dalam	mendekatkan	
akses	pelayanan	bagi	masyarakat.
Buletin	 Pelita	 Jiwa	 ini	merupakan	 salah	 satu	media	 komunikasi	
antara	rumah	sakit	dengan	masyarakat	dan	instansi	terkait	sebagai	
mitra	 RSJ	 Provinsi	 Bali	 dengan	 harapan	 mampu	 menambah	
pengetahuan	 tentang	 kesehatan	 jiwa	 dan	 mensosialisasikan	
kegiatan	 –	 kegiatan	 yang	 telah	 dilakukan	 RSJ	 Provinsi	 Bali	
sepanjang	tahun	2021.
Pada	edisi	ini,	Buletin	Pelita	Jiwa	selain	terbit	dalam	bentuk	cetakan	
juga	 tersedia	 dalam	 bentuk	 e-buletin	 dengan	 harapan	 informasi	
yang	tersaji	bisa	lebih	banyak	menjangkau	masyarakat.
Penghargaan	setinggi-tingginya	kami	haturkan	kepada	Penyunting,	
Penulis	 dan	 semua	 pihak	 yang	 terlibat	 dalam	 penyusunan	 dan	
penerbitan	Buletin	Pelita	Jiwa	ini.
Dalam	upaya	meningkatkan	mutu	baik	konten	maupun	tampilan,	
kami	mengharapkan	saran	dan	kritik	membangun	dari	pembaca	
untuk	edisi	berikutnya.	

Om	Shanti,	Shanti,	Shanti	Om.

PENGANTAR REDAKTUR
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Posyandu Kesehatan Jiwa

	 Permasalahan	 dalam	 bidang	 kesehatan	 jiwa	
merupakan	 salah	 satu	beban	 terbesar	 ekonomi	dunia.	
Dua	pertiga	bagian	yang	dihabiskan	dari	 jumlah	dana	
perekonomian	dunia	adalah	untuk	permasalahan	kes-
ehatan	jiwa	yang	diakibatkan	oleh	hilangnya	pekerjaan	
dan	disabilitas.	Data	WHO	tahun	2017	menyatakan	450	
juta	orang	menderita	gangguan	jiwa.	Demikian	halnya	
dengan	 Indonesia,	 jumlah	 gangguan	 jiwa	 terus	 men-
galami	peningkatan.	Data	riset	kesehatan	dasar	(Risk-
esdas)	 tahun	2018	menunjukkan	prevalensi	 gangguan	
jiwa	berat	di	Indonesia	sebesar	7	per	1000	penduduk.
	 Salah	satu	faktor	penyebab	masih	tingginya	ka-
sus	 gangguan	 jiwa	 adalah	 Orang	 Dengan	 Gangguan	
Jiwa	(ODGJ)	yang	telah	melakukan	pengobatan	merasa	
kondisinya	 telah	 membaik,	 sehingga	 menganggap	 ti-
dak	perlu	lagi	menjalankan	pengobatan	dan	kunjungan	
rutin	 ke	 pelayanan	 kesehatan,	 hal	 ini	 mengakibatkan	
kekambuhan	 dari	 gangguan	 jiwanya.	 Ketidakpatuhan	
berobat	 lebih	 banyak	 terjadi	 pada	 pasien	 gangguan	
jiwa,	dimana	tingkat	ketidakhadiran	di	pelayanan	kes-
ehatan	dua	kali	 lipat	 lebih	besar	dibandingkan	pasien	
gangguan	kesehatan	lainnya.	Sehingga,	dukungan	kelu-

arga	serta	masyarakat	dianggap	bisa	membantu	pasien	
jiwa	dalam	melakukan	kunjungan	rutin	ke	fasilitas	kes-
ehatan	terdekat	untuk	mencegah	kekambuhan.	
	 Dari	 beberapa	 penelitian	 menyatakan	 bahwa	
terdapat	 hubungan	 antara	 dukungan	 keluarga	 dan	 ja-
rak	 tempat	 tinggal	 dengan	 kepatuhan	 jadwal	 kontrol	
ODGJ.	 Fasilitas	 kesehatan	 dengan	 akses	 paling	 dekat	
yang	bisa	dilaksanakan	adalah	posyandu.	Departemen	
Kesehatan	RI	memaparkan	bahwa	posyandu	merupa-
kan	 kegiatan	 pemeliharaan	 kesehatan	 yang	 dilakukan	
dari,	oleh,	dan	untuk	masyarakat	yang	dibimbing	oleh	
petugas	terkait.	Posyandu	diselenggarakan	pada	popu-
lasi	dengan	karakteristik	tertentu,	misalnya	balita,	lan-
sia,	dan	orang	dengan	masalah	kesehatan	jiwa.	Posyan-
du	 kesehatan	 jiwa	 adalah	 pemeliharaan	 kondisi	 sehat	
psikologis,	emosional,	dan	sosial	yang	dilakukan	dari,	
oleh,	 dan	 untuk	 masyarakat	 yang	 dibimbing	 petugas	
yang	memiliki	kemampuan,	keterampilan,	dan	kemau-
an	untuk	meningkatkan	kesehatan	jiwa.	
	 Penyelenggaraan	posyandu	kesehatan	jiwa	ber-
tujuan	 untuk	 menurunkan	 angka	 kekambuhan	 pada	
orang	dengan	masalah	kejiwaan.	Tujuan	 lainnya	yaitu	
mempertahankan	kondisi	sehat	 jiwa	melalui	 indikator	
kemandirian	 dan	 produktivitas,	 meningkatkan	 per-
an	 serta	masyarakat	 untuk	mengembangkan	 kegiatan	
kesehatan	 jiwa	 serta	 kegiatan	 lainnya	 yang	 menun-
jang	 tercapainya	 masyarakat	 sehat	 jiwa	 sejahtera	 dan	
penurunan	 stigma	 pada	 orang	 dengan	 masalah	 keji-
waan	dan	pada	ODGJ.	
Penyelenggaraan	 posyandu	 kesehatan	 jiwa	 mengacu	
pada	sistem	lima	meja,	pada	setiap	meja	memiliki	fokus	
kegiatan	 yang	 berbeda,	 yaitu	 meja	 satu	 merupakan	
meja	 pendaftaran	 atau	 registrasi	 peserta	 yang	 didata	
oleh	kader	kesehatan	jiwa.	Pada	meja	ini,	kader	keseha-
tan	 jiwa	menyiapkan	 instrumen	 registrasi	berupa	 for-
mat	pendaftaran	yang	terdiri	dari	kolom	nomor,	tang-
gal,	 nomor	 registrasi,	 usia,	 jenis	 kelamin,	 dan	 alamat.	
Setelah	peserta	selesai	melakukan	registrasi	pada	meja	
pertama,	maka	akan	menuju	meja	kedua.	Di	meja	kedua	
petugas	 melakukan	 kegiatan	 pengukuran	 berat	 dan	
tinggi	 badan	 peserta.	 Hasil	 pengukuran	 akan	 dicatat	
pada	kartu	menuju	 sehat	 jiwa.	Pada	meja	ketiga	 akan	
dilakukan	identifikasi	tanda	serta	gejala	yang	dirasakan	
oleh	peserta.	Tujuan	dari	meja	ketiga	adalah	mengeta-
hui	gejala	fisik	yang	dirasakan,	mengetahui	gejala	per-
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ilaku	yang	timbul,	dan	mengetahui	gejala	perasaan	dari	
peserta.
	 Kemudian,	di	meja	keempat	yakni	untuk	men-
gidentifikasi	 tingkat	 kemandirian	 dan	 produktivitas	
peserta	 yang	 dilakukan	 oleh	 kader	 kesehatan	 jiwa.	
Hasil	 identifikasi	 digunakan	 untuk	 melakukan	 pela-
tihan	 keterampilan	 hidup	 sehari-hari,	 perawatan	 diri	
serta	peningkatan	hubungan	dan	komunikasi	peserta.	
Langkah	 terakhir	 adalah	meja	 kelima	 yang	memberi-
kan	pelayanan	kesehatan	 jiwa	oleh	petugas	kesehatan.	
Pelayanan	kesehatan	yang	diberikan	pada	meja	kelima	
ini	adalah	penambahan	nutrisi,	pemberian	vitamin,	pe-
mantauan	psikofarmaka,	dan	konsultasi	kesehatan	jiwa	
ataupun	pemberian	pendidikan	kesehatan	jiwa	bagi	pe-
serta	dan	keluarga	yang	mendampingi.
	 Di	Bali	sendiri,	Kabupaten	Gianyar	merupakan	
kabupaten	 dengan	 jumlah	 posyandu	 kesehatan	 jiwa	
yang	terbanyak.	Terdapat	21	desa	yang	telah	memben-
tuk	posyandu	kesehatan	jiwa	dengan	anggaran	menggu-
nakan	dana	APBD	Kabupaten	dan	APBDes.	Posyandu	
kesehatan	jiwa	di	Kabupaten	Gianyar	telah	diresemikan	
oleh	Ibu	Bupati	Gianyar	dengan	nama	Posyandu	Sero-
ja	 (Sehat	Rohani	 Jasmani)	Aman.	Diharapkan	dengan	
adanya	posyandu	kesehatan	jiwa	yang	diadakan	di	mas-
ing-masing	desa,	akan	mendekatkan	pelayanan	keseha-
tan	jiwa	ke	masyarakat	sehingga	orang	yang	sehat	tetap	
sehat	 jiwa,	 orang	 yang	 berisiko	mengalami	 gangguan	
jiwa	tetap	sehat	jiwa	serta	menurunkan	angka	kekam-
buhan	pada	orang	dengan	gangguan	jiwa.	

DAFTAR PUSTAKA

1.	 Afconneri,	 Y.,	 Lim,	 K.,	 &	 Erwina.	 (2016).	 Fak-
tor-Faktor	Kekambuhan	Pada	Klien	Skizofrenia	Di	
Poliklinik	 Rumah	 Sakit	 Jiwa	 Prof.	 Dr.	 Hb	 Sa’anin	
Padang	Yudistira,.	Jurnal	Endurance	:	Kajian	Ilmiah	
Problema	Kesehatan,	5(2),	321–330.	https://doi.org/
http://doi.org/10.22216/jen.v5i2.3885	

2.	 Darmawan,	K.	N.	(2017).	Faktor-Faktor	Yang	Mem-
pengaruhi	Perilaku	Kunjungan	Masyarakat	Terha-
dap	Pemanfaatan	Pelayanan	Posyandu	di	Desa	Pe-
mecutan	Kelod	Kecamatan	Denpasar	Barat.	Jurnal	
Dunia	Kesehatan,	5(2),	29–39	

3.	 Irman,	V.,	Patricia,	H.,	&	Srimayenti.	 (2017).	Fak-
tor-Faktor	 yang	 Berhubungan	Dengan	 Kepatuhan	
Keluarga	Dalam	Mengontrol	Minum	Obat	 Pasien	
Skizofrenia.	Jurnal	Ilmu	Kesehatan,	2(1),	130–135.	

4.	 Keliat,	 B.	 A.	 (1996).	 Peran	 Serta	 Keluarga	 Dalam	
Perawatan	Klien	Gangguan	Jiwa.	Jakarta:	EGC

5.	 Kementerian	 Kesehatan	 RI.	 (2011).	 Pedoman	

Umum	Pengelolaan	Posyandu.	Jakarta.	
6.	 Kementerian	 Kesehatan	 RI.	 (2018).	 Hasil	 Utama	

Riskesdas	Tahun	2018.	Jakarta.	
7.	 Manalu,	 E.	 D.,	 &	 Siagian,	 N.	 D.	 Y.	 (2018).	 Fak-

tor-Faktor	yang	Mempengaruhi	Kepatuhan	Pasien	
Gangguan	 Jiwa	 Melakukan	 Pengobatan	 Rutin	 ke	
Puskesmas	Sidodadi	Kecamatan	Kota	Kisaran	Barat	
Kabupaten	Asahan	Tahun	2018	

8.	 Maramis,	W.	(2010).	Ilmu	Kedokteran	Jiwa.	Suraba-
ya:	Erlangga	Universitas	Press	

9.	 Sari,	A.	F.,	Giena,	V.	P.,	&	Effendi,	S.	(2018).	Hubun-
gan	Dukungan	Keluarga	Dan	Jarak	Tempat	Tinggal	
Dengan	Kepatuhan	Jadwal	Kontrol	Pasca	Keluar	Ru-
mah	Sakit	Pada	Pasien	Skizofrenia	di	Rumah	Sakit	
Khusus	 Jiwa	 (RSKJ)	 Soeprapto	 Provinsi	 Bengkulu	
Tahun	2018.	Chmk	Nursing	Scientifec	Journal,	3(2),	
69–79

10.	Sari,	 Y.	 P.,	 Sapitri,	 V.	 N.,	 &	 Yaslina.	 (2018).	 Fak-
tor-Faktor	 Yang	 Berhubungan	 Dengan	 Terjadinya	
Kekambuhan	 Pada	 Penderita	 Gangguan	 Jiwa	 di	
Wilayah	Kerja	Puskesmas	Sungai	Dareh	Kabupaten	
Dharmasraya.	Jurnal	Kesehatan	Perintis,	5(1),	1–11	

11.	Sulistyorini.	(2010).	Posyandu	dan	Desa	Siaga.	Yog-
yakarta:	57	Nuha	Medika

12.	Windarwati,	H.	D.,	Budi,	A.	K.,	&	Raden,	I.	I.	(2016).	
Posyandu	 Kesehatan	 Jiwa.	 Jakarta:	 Penerbit	 Buku	
Kedokteran	EGC

Program Jiwa

Pelita Jiwa Edisi V 2021   [3]    [4]   Pelita Jiwa Edisi V 2021



	 Pandemi	COVID-19	berdampak	terhadap	kes-
ehatan	jiwa	bagi	jutaan	orang,	baik	yang	terpapar	oleh	
virus	 maupun	 yang	 tidak	 terpapar	 langsung.	 Risiko	
angka	kejadian	dan	kekambuhan	gangguan	 jiwa	pada	
populasi	yang	tidak	terpapar	lebih	dari	60%,	pada	yang	
terpapar	 lebih	dari	32%,	dan	pada	pasca	terpapar	 leb-
ih	dari	14%.	Terdapat	berbagai	komplikasi	diantaranya	
masalah	perilaku	adiksi	(14	-	19%),	rokok	(20,3%)	dan	
alkohol	(25,7%),	serta	bunuh	diri	(1	dari	5	orang,	teru-
tama	usia	18	 -	29	 tahun,	 termasuk	 tenaga	kesehatan).	
Sementara	penyintas	COVID-19	memiliki	peluang	1,2	
-	1,4	kali	lipat	lebih	besar	dibandingkan	populasi	umum	
untuk	mengalami	depresi	dan	ansietas	disertai	keluhan	
sulit	tidur	(41,9%).	Orang	dengan	skizofrenia	berisiko	
mengalami	kekambuhan	akibat	terputusnya	pelayanan	
kesehatan	 jiwa,	 45%	 mengalami	 penyakit	 penyerta.	
Risiko	 kematian	 2-5	 kali	 lebih	 tinggi	 bila	 terinfeksi	
COVID-19	akibat	penyakit	penyerta	tersebut.
	 Fungsi	 Rumah	 Sakit	 Jiwa	 Provinsi	 Bali	 di	 da-
lam	 melaksanakan	 kegiatan	 promosi,	 prevensi,	 per-
awatan,	 dan	 pemulihan	 ditekankan	 untuk	melakukan	
pengembangan	layanan	kesehatan	jiwa	yang	berorien-
tasi	pada	kebutuhan	pasien	(mudah	diakses,	responsif,	
efektif,	 aman,	 dan	 berkesinambungan)	 secara	 bersa-
maan	menghadapi	 penurunan	pelayanan	 karena	 keti-

dakpercayaan	 di	masa	 pandemi	 ini.	 Penduduk	mera-
sakan	 kecemasan,	 ketakutan,	 kesulitan	mencari	 akses	
akibat	gencarnya	pelaksanaan	isolasi,	pembatasan	jarak	
fisik,	dan	hubungan	sosial	untuk	mencegah	terjadinya	
penularan	 di	 tengah	 masyarakat.	 Sementara	 refocus-
ing	anggaran	memprioritaskan	penyediaan	sarana	dan	
prasarana	yang	tiba-tiba	meningkat	seperti	penyediaan	
obat-obatan,	 bahan	 desinfektan,	 antigen,	 penyediaan	
oksigen	 dan	 berbagai	 biaya	 operasional.	 Singkatnya,	
penanganan	 gangguan	 jiwa	 mengalami	 stigma	 dan	
keadaan	ini	tidak	dapat	dibiarkan.
	 Strategi	Rumah	Sakit	Jiwa	Provinsi	Bali	adalah	
mengubah	secara	cepat	kemampuan	SDM,	sarana	dan	
prasarana	 serta	 tata	 kelola	 untuk	menunjukan	 bahwa	
produk	 layanan	yang	ditawarkan	memberi	 solusi	ma-
salah	 psikososial	 maupun	 pemulihan	 pada	 gangguan	
jiwa.	Produk	layanan	dan	tata	kelola	yang	menjadi	ino-
vasi	dan	masih	terus	dikembangkan	antara	lain:

Vaksinasi pada Masyarakat Umum dan Orang Dengan 
Gangguan Jiwa (ODGJ)

	 Pembentukan	Tim	Vaksinasi	dengan	pelatihan	
SDM	 dokter,	 penyediaan	 sarana	 penyimpanan	 dan	
transportasi	 vaksin	 yang	 direkomendasi	 oleh	 Dinas	
Kesehatan	 dan	 disetujui	 oleh	 BPJS.	 Dalam	 program	
vaksinasi	juga	dilaksanakan	sosialisasi	atau	penyuluhan	
secara	 simultan	 tentang	 pencegahan	 dan	 perawatan	
gangguan	jiwa.	Saat	melakukan	vaksinasi	di	masyarakat,	
dibuka	layanan	konsultasi	psikologi	dan	psikiatri	den-
gan	bahan	edukasi	berbentuk	flyer	dan	media	digital.	
Pelaksanaan	vaksinasi	 sejak	bulan	Februari	2021	den-
gan	pencapaian	sasaran	sebagai	berikut:

Inovasi Layanan Adaptasi Kebiasaan Baru
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	 Kolaborasi	 yang	 dilakukan	 untuk	 mendorong	
gambaran	positif	 layanan	di	RSJ	Provinsi	Bali	dengan	
memperluas	cakupan	layanan	di	luar	gedung	yaitu:
1.	 Membuka	 layanan	vaksinasi	untuk	ODGJ,	disabil-

itas,	 nakes,	 lansia	 dan	 masyarakat	 umum	 sekitar	
wilayah	Bangli.

2.	 Ikut	membantu	pelaksanaan	Program	Gerakan	Ser-
entak	(Gertak)	Vaksinasi	Kabupaten	Bangli.

3.	 Mengirimkan	 SDM	 sebanyak	 tujuh	 dokter	 umum	
dan	 tujuh	 perawat	 dalam	 Tim	 Vaksinasi	 Massal	
melayani	masyarakat	umum	di	Denpasar	dan	mo-
bilitas	pelaksanaan	vaksinasi	oleh	Dinas	Kesehatan	
Provinsi	Bali.

	 Pada	pelaksanaan	vaksinasi	kedua	yang	bertem-
pat	di	RSJ	Provinsi	Bali,	merupakan	peluang	bagi	pen-
duduk	 sehat	mendapat	 orientasi	 pengenalan	 lingkun-
gan	RSJ	untuk	mengurangi	adanya	stigma.	Kunjungan	
kedua	 merupakan	 keberhasilan	 RSJ	 menumbuhkan	
kembali	 kepercayaan	 adanya	 layanan	 yang	 eksis	 di	
tengah	 ketakutan	 dari	 efek	 pandemi.	Untuk	melayani	
tamu-tamu	 yang	 sehat	 ini,	 terbit	 SK	 Tim	 Kunjungan	
Wisata	Kesehatan	Jiwa	Berbasis	Budaya	di	Rumah	Sakit	
Jiwa	Provinsi	Bali.	Tim	tersebut	secara	umum	mempu-
nyai	tugas:
1.	 Menyusun	 Panduan	 dan	 Standar	 Prosedur	 Oper-

asional	(SPO)	Kunjungan	Wisata	 	 	Kesehatan	Jiwa	
berbasis	 budaya	 pada	 Rumah	 Sakit	 Jiwa	 Provinsi	
Bali.

2.	 Menyiapkan	kelengkapan	sarana	prasarana	kunjun-
gan.

3.	 Menyusun	jadwal	dan	mengkoordinasikan	peneri-
maan	kunjungan.

4.	 Melaporkan	 hasil	 penyelenggaraan	 kunjungan	 ke-
pada	direktur	Rumah	Sakit	Jiwa	Provinsi	Bali.

Implementasi Program Safeward bagi Perawatan ODGJ 
dan Keselamatan Nakes

	 Penyelenggaraan	 pelayanan	 rawat	 inap,	 rawat	
jalan,	 dan	 gawat	 darurat	 mengalami	 perubahan	 alur,	
dan	 struktur	 sarana	 untuk	 mempertahankan	 standar	
keselamatan	pasien	dan	mutu.	Untuk	mengurangi	keja-
dian	kekerasan	pada	pasien	dan	juga	pada	tenaga	nakes	
maka	Program	Safewards	(PS)	dilaksanakan	dengan	tu-
juan	untuk	mengurangi	 risiko	kontaminasi	 virus;	 ter-
masuk	kewaspadaan	terus-menerus	terhadap	protokol	
pencegahan	infeksi,	ketegangan	antara	pasien	dan	petu-
gas,	serta	stigma	terhadap	petugas	yang	berkontak	den-

gan	pasien	positif	COVID-19.
	 Pelaksanaan	Safewards	dimulai	dengan	mengi-
kuti	workshop	 pada	 pertemuan	 ilmiah	 PDSKJI	 bulan	
Oktober	2020	yang	diikuti	oleh	Ketua	Tim	Rawat	Inap	
dan	Intensif,	selanjutnya	dilaksanakan	pelatihan	inter-
nal	Model	Praktek	Keperawatan	Profesional	Jiwa	yang	
diintegrasikan	 dengan	 pemberian	 materi	 safewards	
pada	 Januari	 2021	 dengan	 melibatkan	 sebanyak	 292	
orang	SDM	keperawatan	yang	terdiri	dari	kepala	ruan-
gan,	ketua	tim	dan	perawat	pelaksana.	Setelah	itu,	pada	
tanggal	 1-4	 Juli	 2021	 dilaksanakan	 studi	 banding	 ke	
RS	Soerojo	Magelang	yang	diikuti	oleh	delapan	orang	
perawat	 fungsional	 yang	 diambil	 dari	 peserta	 lulusan	
terbaik	dari	pelatihan	internal	yang	sebelumnya	dilaku-
kan,	 dua	 pejabat	 struktural	 (Kepala	 Bidang	 Keper-
awatan	dan	Kepala	Seksi	Rawat	Inap	dan	Intensif)	serta	
Direktur	RSJ	Provinsi	Bali.
	 Sementara	bagi	tenaga	kesehatan	Tim	K3	mel-
aporkan	secara	rutin	setiap	2	minggu	angka	konfirmasi	
bagi	 nakes	 dan	 perbaikan	 implementasi	 manajemen.	
Petugas	 kesehatan/petugas	 K3	 menerima	 informasi	
adanya	kasus	suspek,	kasus	probable	dan	kasus	konfir-
masi	 positif	 COVID-19	 pada	 tenaga	 kesehatan	maka	
petugas	kesehatan/petugas	K3	harus	melakukan	 iden-
tifikasi	 kontak	 yaitu	 orang-orang	 yang	 memiliki	 ri-
wayat	berinteraksi	dengan	pasien	dalam	radius	1	(satu)	
meter	 sesuai	 pedoman	pencegahan	 dan	 pengendalian	
COVID-19	revisi	ke-5.

Data yang dilaporkan adalah sbb:
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	 Untuk	 melancarkan	 pemantauan,	 maka	 K3	
melakukan	koordinasi	dan	kolaborasi	dengan	lintas	sek-
toral,	baik	 internal	maupun	eksternal	 rumah	sakit.	Di	
internal	RSJ,	K3	berkoordinasi	dengan	bagian	kepega-
waian,	 laboratorium,	 farmasi	 dan	 tenaga	 fungsional	
seperti	dokter	spesialis	maupun	psikolog.	Pegawai	yang	
terpapar	 akan	 dilakukan	 pemeriksaan	 PCR	 setelah	
dilakukan	self assessment.	Ketika	hasil	PCR	yang	diin-
fokan	oleh	laboratorium	hasilnya	positif	maka	K3	akan	
menginfokan	 kepada	 yang	 bersangkutan	 dan	 tembu-
san	ke	kepegawaian	untuk	dibuatkan	Surat	Keterangan	
Isolasi.	 Pegawai	 yang	 terpapar	 selanjutnya	 diarahkan	
untuk	 berkonsultasi	 dengan	 dokter	 spesialis	 penyakit	
dalam	dan	apabila	memerlukan	pengobatan	dapat	di-
fasilitasi	 dengan	 mendapatkan	 pengobatan	 di	 bagian	
farmasi.	Apabila	 terdapat	keluhan	terkait	kondisi	keji-
waan	pegawai	 tersebut	 juga	 diarahkan	untuk	 berkon-
sultasi	dengan	dokter	spesialis	jiwa	atau	psikolog.
	 Di	eksternal	RSJ,	K3	berkoordinasi	dengan	sur-
veilans	Dinkes	Kabupaten	Kabupaten/Kota	khususnya	
Kabupaten	Bangli	 terkait	 tracing testing	dan	 treatment	
serta	pengurusan	tempat	karantina	karena	berdasarkan	
arahan	pimpinan	seluruh	ASN	di	lingkungan	Provinsi	
Bali	 yang	 terpapar	COVID-19	diharuskan	melakukan	
isolasi	terpusat	di	tempat	yang	telah	ditentukan.	Selain	
itu,	petugas	Dinkes	Bangli	 juga	nantinya	memfasilita-
si	menginfokan	pegawai	tersebut	ke	Puskesmas	tempat	
tinggal	sehingga	membantu	pemantauan	kondisi	apabi-
la	pegawai	melakukan	isolasi	mandiri	di	rumah.

Pelayanan Daring dan Dukungan Kesehatan Jiwa dan 
Psikososial 
	 Tujuan	upaya	preventif	dalam	DKJPS	bagi	tena-
ga	kesehatan	di	Rumah	Sakit	adalah	mencegah	terjad-
inya	atau	memburuknya	masalah	kesehatan	jiwa.	Upa-
ya	preventif	dilakukan	bagi	seluruh	petugas,	termasuk	
yang	terduga	maupun	yang	sudah	dikonfirmasi	positif	
terinfeksi	virus	corona.

Untuk	pelaksanaannya	dilakukan	sebagai	berikut:
1.	 Melaksanakan	Pelatihan	Dukungan	Kesehatan	Jiwa	

dan	Psikososial	(DKJPS)	bagi	seluruh	pegawai	Ru-
mah	Sakit	Jiwa	Provinsi	Bali

2.	 Melaksanakan	 upaya	 promosi	 kesehatan	 terkait	
pencegahan	penularan	COVID-19

3.	 Melaksanakan	 upaya	 preventif	 untuk	 pencegahan	
masalah	kesehatan	jiwa	dan	psikososial

4.	 Melaksanakan	upaya	kuratif	dan	rehabilitatif	untuk	
menangani		masalah	kesehatan	jiwa	dan	psikososial	

Sasaran

Sasaran	 kerja	 Tim	 	 dukungan	 kesehatan	 jiwa	 dan	
psikososial	(DKJPS)	adalah	:
1.	 Seluruh	pegawai	Rumah	Sakit	Jiwa	Provinsi	Bali
2.	 Pasien	 dan	 keluarga	 yang	 berkunjung	 ke	 Rumah	

Sakit	Jiwa	Provinsi	Bali	baik	yang	menjalani	rawat	
inap	dan	rawat	jalan

3.	 Masyarakat	yang	terdampak	pandemi	COVID-19

	 Demikian	 inovasi	 layanan	 dan	 adaptasi	 ke-
biasaan	baru	yang	telah	dilakukan	di	Rumah	Sakit	Jiwa	
Provinsi	 Bali.	 Inovasi	 dalam	 program	 vaksinasi	 pada	
masyarakat	umum	dan	ODGJ,	 implementasi	program	
safeward	bagi	perawatan	ODGJ	dan	keselamatan	nakes,	
serta	 pelayanan	 daring	 dan	 dukungan	 kesehatan	 jiwa	
dan	psikososial	diharapkan	mampu	meningatkan	kual-
itas	kegiatan	promosi,	prevensi,	perawatan,	dan	pemu-
lihan	dari	RSJ	Provinsi	Bali	di	masa	pandemi	ini	den-
gan	terus	melakukan	pengembangan	layanan	kesehatan	
jiwa	yang	berorientasi	pada	kebutuhan	pasien.

Artikel Utama

   [6]   Pelita Jiwa Edisi V 2021



Teknologi Informasi

Pelita Jiwa Edisi V 2021   [7]

Dokter Pertama RSJ Provinsi Bali
dr. Putu Kristalina Witari

	 	 	 	 	 	 		 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	

	 Perubahan	terjadi	pada	semua	elemen	kehidupan	
baik	 alam	 maupun	 isinya.	 Perubahan	 merupakan	
keniscayaan	dalam	perkembangan	peradaban	manusia.	
Peradaban	 pertama	 dikenal	 dengan	 society	 1.0	 yang	
sampai	 saat	 ini	 berkembang	 menjadi	 society	 5.0.	
Peradaban	manusia	dimulai	dengan	kehadiran	manusia	
modern	 (Homo	 sapiens)	 sekitar	 70.000	 -	 100.000	
tahun	 yang	 lalu.	 Pada	 awal	 kemunculannya,	manusia	
berkumpul	 dan	 bekerja	 sama	 dalam	 satu	 grup	 untuk	
mempertahankan	diri	serta	mencari	makanan.	Mereka	
tinggal	 berpindah-pindah	dari	 satu	 tempat	 ke	 tempat	
yang	 lain	 lalu	 mulai	 membuat	 peralatan	 sederhana.	
Kemudian,	manusia	mengalami	revolusi	kognitif	yang	
menjadikan	 mereka	 mampu	 membangun	 sebuah	
peradaban	dan	menjalin	hubungan	antar	manusia	yang	
dikenal	dengan	masyarakat.	Peradaban	manusia	pada	
masa	itu	dikenal	dengan	society	1.0.
	 Masyarakat	 mulai	 meninggalkan	 society	 1.0	
menuju	 society	 2.0	 yang	 ditandai	 dengan	 tinggal	
menetap	pada	satu	tempat	dan	memilih	mengelola	lahan	

untuk	memenuhi	kebutuhan	sehari-	hari	yang	dikenal	
dengan	 revolusi	 agrikultur.	 Pada	 era	 ini,	 ketersediaan	
pangan	mulai	melimpah,	mereka	tidak	perlu	khawatir	
soal	makanan	sehingga	dapat	fokus	ke	hal	lain	seperti	
ilmu	 pengetahuan.	 Keberadaan	 manusia	 yang	 terus	
meningkat	 jumlahnya	 disertai	 dengan	 meningkatnya	
kebutuhan	 yang	menyebabkan	 keterbatasan	 produksi	
mendorong	 manusia	 menemukan	 cara	 baru	 untuk	
pemenuhan	kebutuhan.	Hal	ini	menjadi	tonggak	awal	
terjadinya	 revolusi	 industri.	 	 Manusia	 yang	 tadinya	
bercocok	tanam	dan	beternak	beralih	bekerja	di	pabrik-
pabrik	 dengan	 sistem	upah.	 Perubahan	 ini	 kemudian	
membentuk	 society	 3.0	 dimana	 ilmu	 kedokteran	 juga	
mulai	berkembang.	
	 Pada	 abad	 ke-21,	 revolusi	 industri	 memasuki	
era	baru	dengan	mulai	terhubungnya	industri	dengan	
internet.	 Pada	 masa	 ini,	 ilmu	 pengetahuan	 dan	
teknologi	semakin	berkembang	yang	membuat	manusia	
memasuki	era	society	4.0	dimana	aliran	informasi	dan	
data	begitu	cepat.	Jarak	ruang	dan	waktu	semakin	hilang	
karena	koneksi	antar	manusia	menjadi	semakin	mudah	
dan	 intens.	 Revolusi	 industri	 4.0	 juga	 memberikan	
dampak	 terhadap	 perkembangan	 dunia	 kedokteran.	
Majunya	 teknologi	 berbasis	 internet	 memudahkan	
praktisi	kesehatan	khususnya	dokter	untuk	mengakses	
informasi	baru	terkait	dunia	kedokteran.
	 Society	5.0	dapat	dikatakan	sebagai	pengembangan	
untuk	 membenahi	 beberapa	 masalah	 yang	 dihadapi	
karena	terlalu	cepatnya	perkembangan	teknologi	pada	
revolusi	 industri	 4.0.	 Melalui	 society	 5.0,	 kecerdasan	
buatan	 yang	 memperhatikan	 sisi	 kemanusiaan	 akan	
mentransformasi	jutaan	data	di	internet	yang	mencakup	
seluruh	aspek	kehidupan.	Pemerintah	Jepang	menyebut	
society	 5.0	 sebagai	 integrasi	 ruang	 maya	 dan	 fisik.	
Semua	hal	akan	semakin	mudah	dengan	penggunaan	
artificial intelegence	 (AI)	 yang	 akan	 membantu	 kita	
memproses	data.	Keterbatasan	fisik	akan	dibantu	robot	
yang	dikendalikan	dengan	komputer	dan	internet.		
	 Society	 5.0	 merupakan	 suatu	 program	 dengan	
inovasi	teknologi	yang	berbasis	kebutuhan	masyarakat.	
Salah	satu	latar	belakang	konsep	society	5.0	yang	digagas	
oleh	pemerintah	Jepang	adalah	berkurangnya	penduduk	
usia	produktif	dan	meningkatnya	populasi	lanjut	usia	di	
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negara	tersebut	yang	tentunya	membutuhkan	pelayanan	
kesehatan	 lebih	 kompleks.	Melalui	 konsep	 society	 5.0,	
para	 lansia	diharapkan	tidak	perlu	 lagi	berkunjung	ke	
pelayanan	 kesehatan.	Data	 kesehatan	 dari	 para	 lanjut	
usia	 tersebut	dikumpulkan	dalam	database	 terkoneksi	
di	 jaringan	 dunia	 maya,	 selanjutnya	 diolah	 oleh	
kecerdasan	buatan	dan	dapat	diakses	oleh	dokter.	Data	
tersebut	 diharapkan	menjadi	 dasar	 bagi	 dokter	 untuk	
membuat	 diagnosis	 dan	 kesimpulan	 terhadap	 kondisi	
pasien.	Selanjutnya,	dokter	dapat	memberikan	anjuran	
atau	pengobatan	kepada	para	lansia.	Selain	itu,	sebuah	
gagasan	besar	dalam	society	5.0	adalah	pengembangan	
pengobatan	 standar	 menjadi	 pengobatan	 personal	
dengan	memanfaatkan	 analisis	 data	 berdasarkan	 data	
biometrik	dan	fisiologis	dari	seseorang	yang	kemudian	
akan	 memberikan	 informasi	 tentang	 kemungkinan	
penyakit	yang	mungkin	muncul	dan	pencegahannya.	
	 Peran	tenaga	medis	khususnya	dokter	dalam	society	
5.0	tentunya	sangat	kompleks.	Seorang	dokter	nantinya	
harus	dapat	menerjemahkan	data	yang	tersedia	untuk	
menganalisa	kondisi	pasien.	Data	yang	disajikan	tidak	
hanya	 sebatas	 data	 sederhana	 namun	 lebih	 kompleks	
seperti	data	biometrik	bahkan	data	 terkait	kromosom	
dan	 susunan	 genetik	 dari	 pasien.	 Tersedianya	 data	
personal	 yang	 lengkap	 memungkinkan	 pengobatan	
bukan	 hanya	 kuratif	 namun	 lebih	 mengarah	 pada	
preventif.	Pengumpulan	data	yang	bersifat	digital	harus	
didukung	oleh	sistem	komputer	dan	akses	yang	memadai	
sehingga	 pembiayaan	 juga	 menjadi	 pertimbangan	
dalam	pelaksanaan	program	ini.	Tantangan	besar	yang	
mungkin	 muncul	 adalah	 data	 yang	 tersedia	 belum	
tentu	dapat	memberikan	gambaran	menyeluruh	terkait	
kondisi	 pasien	 sehingga	 dapat	 menyulitkan	 dokter	
dalam	mengobati	 pasien.	Oleh	 karena	 itu,	 data	 harus	
mencakup	 seluruh	 informasi	 dari	 pasien	 termasuk	
aspek	 psikososial	 karena	 pengobatan	 pasien	 meliputi	
evaluasi	menyeluruh	 terkait	 kondisi	 fisik,	mental	 dan	
juga	lingkungan	sosial.
	 Sistem	 yang	 dirancang	 harus	 dapat	memberikan	
umpan	 balik	 jika	 data	 yang	 dikirimkan	 belum	 dapat	
memberikan	gambaran	lengkap	tentang	kondisi	pasien.	
Jadi	terdapat	komunikasi	dua	arah	yang	bisa	dilakukan	
dokter	 dengan	 sistem	 dan	 dokter	 dengan	 pasien.	
Dibutuhkan	 standar	 pengobatan	 dalam	 perubahan	
sistem	 kesehatan	 tersebut,	 sehingga	 pengobatan	 yang	
diberikan	oleh	 setiap	dokter	 tidak	menjadi	multitafsir	
karena	tetap	mengikuti	penatalaksanaan	standar.
	 Pada	society	5.0,	data	besar	yang	nantinya	dianalisa	

oleh	AI	harus	merupakan	data	yang	valid	dan	semuanya	
terkoneksi	 dengan	 internet.	Di	 Indonesia,	 data	medis	
masih	belum	keseluruhan	terkoneksi	dengan	 internet,	
masih	tersebar	di	seluruh	fasilitas	kesehatan	dan	tidak	
terintegrasi	 satu	 sama	 lain.	 Hal	 ini	 tentunya	 akan	
menyulitkan	 pengolahan	 data.	 Tidak	 bisa	 dipungkiri	
bahwa	sarana	pelayanan	kesehatan	yang	belum	merata	
di	 seluruh	 pelosok	 Indonesia	 mengakibatkan	 sulit	
terbangunnya	konektivitas	diantara	fasilitas	kesehatan.	
Pemerintah	sudah	melakukan	upaya	untuk	membangun	
konektivitas	 antar	 pusat	 layanan	 kesehatan	 dalam	
bentuk	 sistem	 rujukan	 terintegrasi,	 namun	 sistem	
tersebut	masih	perlu	disempurnakan.	
	 Kecepatan	 akses	 internet	 menjadi	 poin	 penting	
yang	 harus	 diperhatikan	 oleh	 pemerintah	 sehingga	
akses	 data	 dapat	 dilakukan	 dengan	 kecepatan	 sama	
sesuai	 standar	 yang	 ditetapkan.	 Pemerintah	 telah	
melakukan	upaya	untuk	meningkatkan	 akses	 internet	
hingga	 ke	 pelosok	 Indonesia	 melalui	 Proyek	 Palapa	
Ring	namun	hasil	dari	program	baru	dapat	dinikmati	
secara	 bertahap.	 Jumlah	 penduduk	 Indonesia	 yang	
menduduki	 5	 besar	 terbanyak	 di	 dunia	 juga	menjadi	
tantangan	 dalam	 mengumpulkan	 data.	 Data	 setiap	
orang	 harus	 diverifikasi	 dan	 divalidasi	 agar	 tidak	
terjadi	 kesalahan	 dalam	 interpretasi	 data.	 Diperlukan	
sumber	daya	manusia	yang	terampil	dalam	jumlah	yang	
memadai	untuk	mengumpulkan	data	besar	ini.	
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Sarana	dan	prasarana	juga	sangat	dibutuhkan	agar	data	
akurat	 dan	 nantinya	 dapat	 diolah	 secara	 digital.	 Alat	
yang	digunakan	harus	memenuhi	standar	sehingga	tidak	
terjadi	 perbedaan	 pengukuran	 antar	 individu.	 Perlu	
dirumuskan	standar	pengukuran	untuk	menjamin	data	
yang	diambil	sesuai	dengan	kebutuhan.	Sistem	koreksi	
berjenjang	terhadap	data	yang	dikumpulkan	juga	perlu	
diperhatikan	untuk	menjamin	validitas	data.	
Seorang	dokter	di	era society	5.0	 tidak	hanya	dituntut	
mampu	menerjemahkan	hasil	pengolahan	data	namun	
juga	 ikut	 memberi	 masukan	 dalam	 perancangan	
AI.	 Kerjasama	 antara	 medis	 dan	 teknokrat	 sangat	
dibutuhkan	dalam	proses	tersebut.	Regulasi	penggunaan	
kecerdasan	 buatan	 harus	 disusun	 untuk	 mencegah	
penyalahgunaan	 oleh	 pihak	 yang	 tidak	 bertanggung	
jawab.	 Pemberian	 penghargaan	 bagi	 perancang	
kecerdasan	 buatan	 harus	 diatur	 agar	 semakin	 banyak	
pihak	yang	berlomba-lomba	memunculkan	inovasi	dan	
pengembangan	program	ini.

	 Tindak	 lanjut	 pengobatan	 dan	 anjuran	 yang	
diberikan	dokter	harus	didukung	dengan	ketersediaan	
obat	 maupun	 alat	 pemeriksaan	 lanjutan	 sesuai	 kasus	
yang	terjadi.		Sistem	monitoring	dan	evaluasi	terhadap	
tindakan,	 pengobatan	 maupun	 pemeriksaan	 lanjutan	
yang	disarankan	dokter	harus	dirumuskan	dalam	sebuah	
sistem	 yang	 terintegrasi	 yang	 selanjutnya	 terkoneksi	
dengan	 pasien.	 Dengan	 demikian	 upaya	 pelayanan	
kesehatan	membentuk	sebuah	rantai	yang	tidak	terputus	
yang	akan	mewujudkan	pelayanan	kesehatan	paripurna	
dan	berkesinambungan.	Umpan	balik	terkait	pelayanan	
yang	 telah	diberikan	harus	dimasukkan	dalam	 sistem	
sebagai	bahan	perbaikan	sistem	pelayanan	baik	dalam	
pengumpulan	data,	pengolahan	data,	 intrepretasi,	dan	
tindakan	serta	pengobatan	yang	dilakukan.	Hal	tersebut	
sebaiknya	 tetap	 dilaksanakan	 melalui	 sistem	 digital	
yang	terintegrasi.
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	 Menjadi	 tua	merupakan	 proses	 alami	 dari	 ke-
hidupan	manusia.	 Lanjut	 usia	 atau	menua	 sering	 kali	
dipandang	 sebagai	 kondisi	 yang	 akan	 dipenuhi	 oleh	
berbagai	 penyakit	 dengan	 penurunan	 semua	 fungsi.	
Dalam	 keadaan	 yang	mulai	menurun	 itu,	 para	 lansia	
dapat	mengalami	gangguan	jiwa.	Lanjut	usia	yang	dis-
ertai	adanya	gangguan	 jiwa	akan	menjadi	beban	pada	
keluarga	dan	individu.	Sikap	masyarakat	atau	lingkun-
gan	terhadap	lanjut	usia	banyak	mempengaruhi	kondisi	
kejiwaannya.
	 Klasifikasi	 lanjut	usia	menurut	WHO	meliputi	
usia	pertengahan	(middle age)	45-59	tahun,	lanjut	usia	
(eldery)	60-74	tahun,	lanjut	usia	tua	(old)	75-90	tahun,	
dan	usia	sangat	tua	(very old)	diatas	90	tahun.	Berdasar-
kan	BPS	2019,	penduduk	lanjut	usia	di	Indonesia	ada-
lah	9,75%	atau	sekitar	27	juta	jiwa.	Diperkirakan	akan	
meningkat	di	tahun	2025	menjadi	12,54%	atau	35,5	juta	
jiwa.	Tahun	2035	menjadi	16,77%	atau	51	juta	jiwa.	Hal	
ini	menunjukkan	 kondisi	 demografi	 Indonesia	 sudah	
menuju	penuaan	populasi.		
	 Usia	 harapan	 hidup	 penduduk	 Indonesia	 ber-
dasarkan	data	Litbangkes	2017	semakin	meningkat	yai-
tu	71,5	tahun,	sedangkan	usia	harapan	hidup	sehat	baru	
mencapai	62,7	 tahun.	Terdapat	kesenjangan	8,8	 tahun	

yang	berarti	terdapat	kondisi	dalam	keadaan	tidak	sehat	
di	populasi	lanjut	usia.	
	 Gangguan	 jiwa	 yang	 dapat	 terjadi	 pada	 lanjut	
usia	adalah	demensia,	depresi,	gangguan	cemas,	gang-
guan	 tidur,	 gangguan	 bipolar,	 skizofrenia,	 gangguan	
waham,	gangguan	penggunaan	zat,	gangguan	somato-
form,	resiko	bunuh	diri,	dan	kondisi	lainnya
	 Demensia	 adalah	 gangguan	 daya	 ingat	 jangka	
pendek	maupun	 jangka	 sedang	menyebabkan	 sering-
kali	lanjut	usia	sulit	belajar	hal-hal	baru	dan	memerlu-
kan	waktu	untuk	berlatih	mempelajari	hal	baru.	Faktor	
resikonya	adalah	usia,	riwayat	keluarga	dan	perempuan.	
Karakteristik	 demensia	 adalah	 terganggunya	 kemam-
puan	kognisi,	memori,	bahasa,	dan	fungsi	visuospasial-
nya,	adanya	perubahan	perilaku	berupa	agitasi,	kelelah-
an,	wandering,	dan	seksual.	Juga	didapatkan	gangguan	
suasana	perasaan,	halusinasi,	dan	waham.
	 Tipe	demensia	yang	paling	umum	terjadi	ada-
lah	 demensia	 Alzheimer	 dengan	 ciri	 dimulai	 secara	
bertahap	 dan	 terjadi	 penurunan	 fungsi	 kognitif	 yang	
berkelanjutan.	 Demensia	 vaskuler	 merupakan	 tipe	
kedua	 yang	 umum	 terjadi,	memiliki	 gejala	 dan	 tanda	
perburukan	yang	jelas	disertai	penyakit	otak	dan	pem-
buluh	darah.
	 Depresi	 dapat	 terjadi	 pada	 lanjut	 usia	 sekitar	
15%,	ditandai	 tiga	gejala	utama	yaitu	 terlihat	murung	
atau	 penurunan	 keinginan,	 kehilangan	 energi	 dan	
kosentrasi,	 dan	 hilangnya	 kegembiraan.	 Juga	 diser-
tai	gangguan	tidur	berupa	bangun	dini	hari	dan	tidak	
dapat	melanjutkan	tidur	lagi.	Adanya	penurunan	nafsu	
makan,	berat	badan,	dan	fungsi	kognitif.	Bila	didapat-
kan	keluhan	somatik	seringkali	akan	lebih	memperber-
at	kondisi	depresi	pada	lanjut	usia.	Penyebab	tersering	
adanya	faktor	biologi	yaitu	kanker,	amputasi	dan	poli-
farmasi,	faktor	psikologik	berupa	kehilangan	keluarga,	
perasaan	bersalah	yang	berlebihan,	dan	pensiun.	Tidak	
kalah	penting	adalah	faktor	sosial	budaya	yaitu	masalah	
keuangan	dimana	para	lanjut	usia	sudah	tidak	bekerja	
lagi	dan	merasa	terisolasi	dengan	kondisinya.	Ganggu-
an	depresi	dapat	memicu	terjadinya	percobaan	bunuh	
diri	pada	lanjut	usia.		
	 Gangguan	 cemas	 yang	 terjadi	 pada	 lanjut	
usia	merupakan	 salah	 satu	 permasalahan	 yang	 sering	
membawa	 lanjut	 usia	 mendatangi	 layanan	 kesehatan.	
Menyesuaikan	diri	dengan	aturan	serta	ritual	yang	be-
rubah-ubah	 dan	 berbeda	 di	 keluarga	 dan	masyarakat	
dapat	 semakin	 meningkatkan	 kecemasan	 lanjut	 usia.	
Gangguan	kecemasan	dapat	berupa	panik	atau	 seran-
gan	panik,	fobia,	gangguan	obsesif	kompulsif,	ganggu-

pada Lanjut usia
GanGGuan jiwa 
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an	 cemas	 menyeluruh	 dan	 stres	 pascatrauma.	 Lanjut	
usia	 akan	memperlihatkan	 perilaku	 yang	membutuh-
kan	perhatian	khusus	dari	keluarga	atau	pengasuhnya.
	 Gangguan	 tidur	pada	 lanjut	usia	 terjadi	akibat	
dari	 perubahan	 lama	waktu	 tidur	dengan	waktu	ban-
gun	 (penurunan	 siklus	 tidur	 sehari-harinya).	 Lanjut	
usia	yang	tidak	memiliki	kegiatan	rutin	terutama	yang	
tinggal	di	panti	jompo	akan	memperlihatkan	gangguan	
tidur	juga.	Mereka	sering	memulai	tidur	lebih	awal	dan	
terbangun	 pada	 malam	 hari.	 Adanya	 gangguan	 jiwa	
pada	 lanjut	usia	sering	secara	umum	memperlihatkan	
gejala	gangguan	tidur.
	 Gangguan	bipolar	pada	lanjut	usia	memiliki	ge-
jala	dan	tanda	yang	sama	dengan	pada	dewasa.	Gejala	
dan	tanda	yang	muncul	berupa	mood	yang	meningkat,	
ekspansif	 dan	 iritabel,	 disertai	 kebutuhan	 tidur	 yang	
menurun,	 gampang	 terpecahkan	 konsentrasinya,	 ber-
perilaku	yang	beresiko,	dan	memiliki	 ide	 yang	 terlalu	
banyak.
	 Skizofrenia	pada	umumnya	 terjadi	pada	 lanjut	
usia	dengan	 tanda	dan	gejala	emosi	yang	 tumpul,	pe-
narikan	sosial,	perilaku	eksentrik	dan	pikiran	tidak	lo-
gis.	Sekitar	20%	lanjut	usia	diatas	65	tahun	tidak	mem-
perlihatkan	 gejala	 yang	 aktif.	 Skizofrenia	 pada	 lanjut	
usia	menampakkan	gejala	 yang	bervariasi,	 dan	 jarang	
didapatkan	halusinasi	atau	waham.	Dapat	terjadi	karena	
stres	fisik	atau	psikis	yang	hebat	pada	lanjut	usia	seperti	
kehilangan	 pasangan,	 kehilangan	 pekerjaan,	 pensiun,	
sakit	yang	 lama	atau	operasi,	 serta	adanya	penurunan	
penglihatan	dan	pendengaran.	
	 Gangguan	waham	curiga	dirinya	dimata-matai,	
diracun,	diikuti	dan	diancam	yang	sering	terjadi	pada	
lanjut	usia.	Penyebab	gangguan	waham	pada	lanjut	usia	
hampir	sama	dengan	skizofrenia.
	 Gangguan	penyalahgunaan	zat	pada	lanjut	usia,	
ketergantungan	alkohol	pada	lanjut	usia	umumnya	su-
dah	memiliki	riwayat	pemakaian	alkohol	sejak	dewasa	
muda.	Disertai	dengan	riwayat	penyakit	hati,	bercerai,	
janda,	atau	orang	yang	tidak	menikah.	Secara	klinis	lan-
jut	usia	dengan	penyalahgunaan	alkohol	dan	zat	 lain-
nya	 memperlihatkan	 kebingungan,	 kesehatan	 pribadi	
yang	buruk,	depresi,	dan	malnutrisi.	Gangguan	peny-
alahgunaan	alkohol	dan	zat	lainnya	10%	menyebabkan	
masalah	emosional	pada	lanjut	usia.
	 Gangguan	somatoform	sering	dikeluhkan	terja-
di	pada	lanjut	usia	dengan	karakteristik	gejala	fisik	yang	
menyerupai	penyakit	medis.	Lebih	dari	80%	lanjut	usia	
diatas	 65	 tahun	memiliki	 paling	 sedikit	 satu	 penyakit	
kronis	 biasanya	 arthritis	 atau	 penyakit	 kardiovaskul-

er.	Setelah	usia	75	tahun,	20%	menderita	diabetes	dan	
perkiraan	4	penyakit	kronis	yang	terdiagnosis.	
	 Lanjut	usia	dengan	sakit	fisik	yang	lama	dan	ke-
hilangan	pasangan	harus	segera	dievaluasi	gejala	depre-
si	dan	keinginan	atau	ide	bunuh	dirinya.	Sepertiga	dari	
lanjut	 usia	 yang	 hidup	 sendiri	memiliki	 alasan	 untuk	
bunuh	diri	dan	berkisar	10%	memiliki	masalah	keuan-
gan,	 kesehatan	 yang	 buruk	 atau	 depresi.	 Lanjut	 usia	
memilih	 cara	 bunuh	 diri	 7%	minum	 obat	 berlebihan	
dan	20%	dengan	memotong	atau	melukai	diri.
Kondisi	lainnya	yang	menyebabkan	gangguan	jiwa	ada-
lah	vertigo	yang	menyebabkan	lanjut	usia	kurang	aktif	
karena	 takut	 jatuh.	 Sinkop	 yaitu	 hilangnya	 kesadaran	
secara	 tiba-tiba	 karena	 berkurangnya	 aliran	 darah	 di	
kepala	dan	hipoksia	otak.	Berkurangnya	pendengaran	
yang	 menyebabkan	 lanjut	 usia	 selalu	 meminta	 men-
gulang	 ulang	 pertanyaan.	 Pelecehan	 pada	 lanjut	 usia	
secara	fisik	dan	seksual,	psikologis	yang	merasa	dirinya	
tidak	aman	dan	nyaman	di	lingkungannya,	eksploitasi,	
penyalahgunaan	obat,	dan	ditelantarkan.
	 Gangguan	 jiwa	 di	 populasi	 lanjut	 usia	 sangat	
beragam.	Keluarga	atau	pengasuh	diharapkan	waspada	
dan	memahami	kondisi	lanjut	usia	yang	dapat	mengala-
mi	gangguan	jiwa	sehingga	segera	mendapat	pertolon-
gan	dan	pengobatan.	Adanya	penyuluhan	serta	sosial-
isasi	tentang	gangguan	jiwa	pada	lanjut	usia	diharapkan	
dapat	menambah	pengetahuan	keluarga	dan	pengasuh.	
Lanjut	 usia	 berhak	 merasakan	 hidup	 nyaman,	 aman	
dan	bahagia	terbebas	dari	rasa	sakit.
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terhadap	 kesehatan	 mental	 penderitanya.	 Pene-
litian	pada	penyintas	SARS	menunjukkan	bahwa	
dalam	 jangka	 menengah	 dan	 panjang,	 41-65%	
dari	penyintas	mengalami	berbagai	macam	gang-
guan	psikologis	(Maunder,	2009).	Sebuah	peneli-
tian	 di	Hongkong	menunjukkan	 bahwa	masalah	
psikologis	pada	penyintas	 SARS	 tidak	berkurang	
dalam	 kurun	waktu	 satu	 tahun	 setelah	 kejadian.	
Bahkan,	diperkirakan	64%	dari	penyintas	berpo-
tensi	 mengalami	 gangguan	 psikiatri	 (Lee,	 dkk.,	
2007).	Adapun	faktor	risiko	terbesar	untuk	men-
galami	 berbagai	 distres	 psikologis	 terdapat	 pada	
perempuan	 dan	 tenaga	 kesehatan.	 Sebuah	 pene-
litian	 yang	 juga	 dilakukan	 di	 Hongkong	 bahkan	
menunjukkan	bahwa	30	bulan	paskainfeksi	SARS,	
25.6%	 dari	 penyintas	 mengalami	 Post-Traumat-
ic Stress Disorder	 (PTSD)	 dan	 15.6%	mengalami	
gangguan	 depresi.	 Secara	 rata-rata,	 setidaknya	
30%	 penyintas	 mengalami	 salah	 satu	 dari	 gejala	
tersebut	(Mak	dkk.,	2009).	Berdasarkan	penelitian	
tentang	dampak	tsunami	pada	tahun	2004,	maka	
semua	masalah	kesehatan	jiwa	meningkat	hampir	
dua	kali	lipat	setelah	12	bulan,	yaitu	gangguan	jiwa	
berat	 (severe mental disorder)	dari	 2-3%	menjadi	
3-4%,	gangguan	jiwa	sedang	ke	berat	(mild to mod-
erate mental disorder)	dari	10%	menjadi	15-20%,	
sedangkan	 distres	 psikososial	 sedang	 ke	 berat	
(mild to severe psychosocial distres)	mencapai	30-
50%,	dan	distres	psikososial	sedang	(mild psycho-
social distress)	20-40%	(WHO,	2005).
	 Kondisi	 kesehatan	 masyarakat	 terkait	
penularan	 virus	 corona	 dibagi	 menjadi	 orang	
tanpa	 gejala,	 orang	 dengan	 pemantauan,	 pasien	
dengan	 pengawasan,	 dan	 orang	 yang	 menderita	
COVID-19.	Belum	ada	penelitian	yang	mengukur	
masalah	kesehatan	jiwa	dan	psikososial	masyarakat	
terkait	 dengan	 pandemi	 ini,	 namun	 berdasarkan	
hasil	 penelitian	 WHO	 (2005)	 saat	 bencana	 tsu-
nami,	maka	perlu	segera	dilakukan	promosi	kes-
ehatan	jiwa	dan	psikososial,	pencegahan	terjadin-
ya	masalah	 kesehatan	 jiwa	 dan	 psikososial,	 serta	
mendeteksi	 dan	memulihkan	masalah	 kesehatan	
jiwa	dan	psikososial	Mengingat	adanya	risiko	pen-

Masalah Kesehatan Jiwa di Masa Pandemi 
COVID-19
	 Coronavirus Disease	 2019	 (COVID-19)	
telah	 menjadi	 masalah	 kesehatan	 dunia	 dan	
ditetapkan	sebagai	Public Health Emergency of In-
ternational Concern	 (PHEIC)	 atau	 Kedaruratan	
Kesehatan	 Masyarakat	 yang	 Meresahkan	 Dun-
ia	 (KKMMD)	 karena	 telah	menyebabkan	 krisis	
kesehatan	 global	 dengan	 meningkatnya	 jumlah	
orang	yang	terinfeksi	dan	meninggal	setiap	hari.	
Peningkatan	 kasus	 COVID-19	 	 menimbulkan	
stressor	 bagi	 masyarakat,	 salah	 satunya	 adalah	
masalah	 psikologis.	 Beredarnya	 informasi	 yang	
tidak	adekuat	(hoaks),	kesulitan	berinteraksi	so-
sial,	masalah	 ekonomi,	 ketidakpastian	 akan	 be-
rakhirnya	masa	pandemi	dan	 lainnya	membuat	
masyarakat	menjadi	mudah	khawatir,	panik,	ce-
mas,	gelisah,	stres,	tertekan,	takut	dan	mengala-
mi	masalah	psikologis	lainnya.
	 	Menurut	WHO	(2020),	munculnya	pan-
demi	 menimbulkan	 stres	 di	 berbagai	 lapisan	
masyarakat.	Meskipun	sejauh	ini	belum	terdapat	
ulasan	 sistematis	 tentang	 dampak	 COVID-19	
terhadap	 kesehatan	 jiwa,	 namun	 sejumlah	 pe-
nelitian	 terkait	pandemi	 (antara	 lain	flu	burung	
dan	SARS)	menunjukkan	adanya	dampak	negatif	
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ingkatan	masalah	kesehatan	 jiwa	dan	gangguan	
kejiwaan	akibat	COVID-19	di	masyarakat,	maka	
perlu	disusun	sebuah	panduan	yang	dapat	mem-
berikan	 pilihan	 kepada	 masyarakat	 dalam	 hal	
dukungan	kesehatan	jiwa	dan	psikososial.
	
Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial (DK-
JPS)
	 Dukungan	Kesehatan	 Jiwa	 dan	 Psikoso-
sial	 (DKJPS)	atau	Mental Health and Psychosos-
cial Support	(MHPSS)	digunakan	dalam	Panduan	
Inter Agency Standing Committee	 (IASC)	dalam	
situasi	 kedaruratan,	 yang	 berarti	 dukungan	 je-
nis	 apapun	 dari	 luar	 atau	 lokal	 yang	 bertujuan	
melindungi	 atau	 meningkatkan	 kesejahteraan	
psikologis	 dan	 atau	mencegah	 serta	menangani	
kondisi	 kesehatan	 jiwa	 dan	 psikososial.	 DKJPS	
dipakai	 berbagai	 pihak	 untuk	merespon	 kondi-
si	 kedaruratan	maupun	 bencana,	 salah	 satunya	
pandemi	 COVID-19.	 DKJPS	 mengintegrasikan	
pendekatan	 biologis,	 psikologis,	 dan	 sosiokul-
tural	di	bidang	kesehatan,	sosial,	pendidikan	dan	
komunitas,	 serta	 untuk	 menekankan	 perlunya	
pendekatan-pendekatan	yang	beragam	dan	saling	
melengkapi	dari	berbagai	profesi	dalam	member-
ikan	dukungan	yang	sesuai.	DKJPS	dalam	situasi	
kedaruratan	mengedepankan	berbagai	tingkatan	
intervensi	agar	diintegrasikan	dalam	kegiatan	re-
spon	pandemi.
	 Kegiatan	 yang	 dilakukan	 dalam	 DKJPS	
adalah	sebagai	berikut:
1.	 Promosi	kesehatan	fisik	tentang	peningkatan	

imunitas	fisik	dilakukan	dengan	cara	:
	

2.				Promosi	kesehatan	jiwa	dan	psikososial

3.				Pencegahan	penularan	COVID-19

•	 Makanan	bergizi.
•	 Minum	 yang	 cukup	 (2	 liter/8	 gelas	 per	

hari).
•	 Olah	raga	minimal	30	menit	sehari.
•	 Berjemur	(selama	10	menit)	di	pagi	hari	

jam	08.00	pagi/15.00	sore.
•	 Istirahat	yang	cukup	(7-8	jam	setiap	hari).

•	 Fisik rileks	 (tarik	 nafas	 dalam,	 relaksasi	
otot	progresif).

•	 Emosi positif	 (lakukan	hobi,	komunikasi	
dengan	saudara	teman).

•	 Pikiran positif (teknik	 fokus	 pada	 lima	
jari,	stop	berpikir,	sepuluh	ribu	kali	ber-
pikir	sehari).

•	 Perilaku positif 
•	 Relasi positif (memberi	 salam/	 greeting,	

pujian/appreciation,	 harapan	 /hope,	 sal-
ing	tolong	menolong/helping,	berbagi	hal	
yang	positif/sharing,	menghindari	diskusi	
hal	–	hal	negatif/no gossip).

•	 Spiritual positif

•	 Menjaga	 jarak	 sosial	 (social distancing)	
minimal	2	meter.

•	 Menjaga	 jarak	 fisik	 (physical distancing)	
minimal	2	meter.

•	 Mencuci	tangan.
•	 Memakai	masker	setiap	saat.
•	 Menghindari	kerumunan	dengan	tinggal	

di	rumah	saja.
•	 Membersihkan	handphone	dengan	sabun.
•	 Melakukan	etika	bersin	dan	batuk.
Pencegahan	masalah	kesehatan	jiwa	pada	in-
dividu.	Sikap	responsif	dapat	dilakukan	den-
gan	Breathe, Assess, Action, Reflect	(BAAR)	:
•	 Breathe :	ambil	waktu	tarik	nafas	dalam,	

duduk	 tenang	 untuk	 berpikir	 apa	 yang	
akan	dilakukan,	yang	bermanfaat	dan	ti-
dak	berlebihan.

•	 Access 	 memastikan	 informasi	 yang	
didapat	valid	dan	dari	sumber	terpercaya.	
Hindari	 informasi	 yang	 salah,	 apabila	
akan	 berbagi	 informasi	 saring	 dan	 cek	
kebenarannya.	

•	 Action	:	lakukan	tindakan	yang	sesuai	den-
gan	anjuran	resmi	dari	yang	berwenang,	
tetap	melakukan	penilaian	risikonya	dan	
tetap	tenang.	

•	 Reflect :	merefleksikan	dan	mengevaluasi	
apa	yang	sudah	dilakukan,	menilai	situasi	
terkini	dan	mempersiapkan	respon	beri-
kutnya	yang	akan	diambil.

4.

•	 Mengetahui masalah :	setiap	anggota	kel-
uarga	 dapat	 mengutarakan	 pemahaman	
dan	permasalahan	yang	dirasakan	terkait	
COVID-19.	

•	 Mengambil keputusan :	 keluarga	 men-
gambil	 keputusan	dalam	mengatasi	ma-
salah	berdasarkan	masukan	dari	anggota	
keluarga	 yang	 lain	 dan	 informasi	 resmi	
dari	pemerintah.

•	 Merawat anggota keluarga :	 melakukan	
kegiatan	 sehari	 –	 hari	 dalam	 keluarga	
yang	menguatkan	 ikatan	 emosional	 dan	

5. Pencegahan	masalah	kesehatan	jiwa
pada	keluarga	dengan	5M	:

B.
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keluarga	 semakin	 harmonis.	 Keluarga	
dapat	merencanakan	 kegiatan	 5	 B	 (lima	
kegiatan	 bersama):	 belajar,	 beribadah,	
bermain,	bercakap	–	cakap,	dan	berkreasi	
bersama.

•	 Menciptakan suasana keluarga yang kon-
dusif :	 saling	 menghormati,	 menghargai	
dan	memberi	harapan	 satu	dengan	yang	
lain	sehingga	ikatan	emosi	dan	tali	kasih	
semakin	baik.

•	 Menggunakan fasilitas pelayanan keseha-
tan yang tersedia  :	Puskesmas,	dokter	kel-
uarga,	praktik	perawat	jiwa,	klinik,	rumah	
sakit	 dan	 berbagai	 informasi	 kesehatan	
dari	pemerintah.

	 Pencegahan	masalah	kesehatan	pada	masa	pan-
demi	 COVID-19	 memerlukan	 dukungan	 dari	 semua	
pihak	dan	peran	aktif	masyarakat,	terutama	peran	kel-
uarga.	Keluarga	merupakan	salah	satu	garda	 terdepan	
dalam	pencegahan	dan	pengendalian	COVID-19.	Hal	
ini	 sejalan	 dengan	 program	 dari	 Kementerian	 Kese-
hatan	 saat	 ini	 yaitu	 menetapkan	 strategi	 	 pencegah-
an	COVID-19	dengan	melibatkan	 seluruh	komponen	
masyarakat	 dengan	 menggali	 potensi	 yang	 dimiliki	
masyarakat	 agar	 berdaya	 dan	 mampu	 berperan	 serta	
mencegah	penularan	COVID-19.	Salah	satu	upaya	yang	
dilakukan	adalah	dengan	pemberdayaan	keluarga.
	 Pemberdayaan	keluarga	untuk	mengubah	per-
ilaku,	 gaya	 hidup	 sebagai	 upaya	 mencegah	 terjangk-
it	 virus	 corona	 dapat	 diberikan	 dengan	 memberikan	
informasi	 yang	 akurat	 dan	 lengkap	 tentang	 adaptasi	
kebiasaan	 baru	 sehingga	 keluarga	 memiliki	 pemaha-
man	 yang	baik	 agar	mampu	memotivasi	 anggota	 kel-
uarga	dalam	menerapakan	adaptasi	kebiasaan	baru	di	
era	 pandemi	COVID-19.	Upaya	 untuk	meningkatkan	
pemahaman	keluarga	dapat	dilakukan	dengan	 	mem-
berikan	 pendidikan	 kesehatan.	 Hal	 ini	 sesuai	 dengan	
peran	perawat	komunitas	yaitu	sebagai	pendidik	(edu-
cator)	dalam	hal	 ini	perawat	mempunyai	peran	mem-
berikan	informasi	yang	memungkinkan	klien	(individu	
atau	keluarga)	membuat	pilihan,	mempertahankan	au-
tonominya	dan	memotivasi	klien.	Peran	perawat	yang	
lain	adalah	sebagai	pembaharu	terhadap	individu,	kel-
uarga	dan	kelompok	terutama	dalam	merubah	perilaku	
dan	pola	hidup	yang	berkaitan	dengan	peningkatan	dan	
pemeliharaan	kesehatan.
	 Hal	ini	sesuai	dengan	empat	komponen	utama	
Health	 Belief	 Model	 (HBM),	 yaitu	 perceived severity, 
perceived susceptibility, perceived benefits,	serta	perceived 
barriers.	Individu	dengan	perceived severity	yang	tinggi	

cenderung	melakukan	tindakan	preventif,	dikarenakan	
mereka	 sadar	akan	 tingkat	keparahan	dari	 suatu	pen-
yakit,	 dalam	 konteks	 ini	 adalah	 COVID-19.	 Individu	
dengan	perceived susceptibility	 tinggi	 cenderung	men-
gadopsi	perilaku	pencegahan,	dimana	individu	merasa	
rentan/mudah	 tertular	penyakit	 tersebut,	 sehingga	 in-
dividu	terdorong	untuk	melindungi	diri	mereka.	Selain	
itu,	individu	dengan	perceived benefits yang	tinggi	cend-
erung	mengadopsi	tindakan	preventif.	Ini	dikarenakan	
bahwa	 individu	yang	mempercayai	akan	manfaat	dari	
sebuah	 tindakan	akan	 lebih	 terdorong	untuk	melaku-
kannya.	 Selain	 itu,	 perceived barriers	 juga	 dianggap	
suatu	hal	yang	dapat	memengaruhi	kecenderungan	in-
dividu	dalam	mengadopsi	tindakan	preventif.	Individu	
dengan	hambatan/batasan	dalam	melakukan	suatu	per-
ilaku	 preventif	 akan	merasa	 kesulitan	 dalam	melaku-
kan	tindakan	tersebut.	Dapat	dikatakan	bahwa	individu	
dengan	barrier	 yang	 rendah	 akan	 cenderung	melaku-
kan	 tindakan	 preventif.	 Keempat	 komponen	 HBM	
inilah	yang	kemudian	dapat	menjelaskan	perihal	pen-
ingkatan	 kepatuhan	melaksanakan	 adaptasi	 kebiasaan	
hidup	baru	COVID-19	setelah	pemberdayaan	keluarga.
	 Makalah	 ini	 diharapkan	 dapat	 memberikan	
kontribusi	berupa	rekomendasi	kepada	setiap	keluarga	
agar	dapat	mematuhi	prokol	kesehatan	dan	selalu	men-
yosialisasikan	 kepada	 anggota	 keluarga	 untuk	 mem-
biasakan	 adaptasi	 kebiasaan	 baru	 COVID-19	 melal-
uli	 peningkatan	 imunitas	 fisik,	 peningkatan	 imunitas	
jiwa,	 pencegahan	 penularan	 COVID-19	 secara	 fisik,	
pencegahan	masalah	kesehatan	jiwa	psikososial	terkait	
COVID-19.

Kesehatan Jiwa
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Psikiater
dr. I Gde Yudhi Kurniawan, M.Biomed, SpKJ

Inovasi Layanan 
Elektromedik 
untuk Meningkatkan Pemulihan

ODGJ

	 Gangguan	mental	adalah	suatu	penyakit	medis	
yang	ditandai	oleh	perubahan	pada	pikiran,	perasaan,	
dan	 perilaku	 sehingga	 menimbulkan	 penderitaan	
bagi	 orang	 yang	mengalaminya	 dan	 gangguan	 dalam	
menjalankan	 fungsi	 kehidupan	 sehari-hari.	 Banyak	
anggapan	 di	 masyarakat	 terutama	 di	 Indonesia	 bah-
wa	gangguan	mental	disebabkan	 suatu	hal	mistis,	na-
mun	 sebenarnya	 organ	 yang	 mengalami	 gangguan	
pada	gangguan	mental	adalah	organ	otak.	Oleh	karena	
penyebab	 utama	 gangguan	mental	 adalah	 otak,	 berb-
agai	modalitas	terapi	untuk	gangguan	mental	ditujukan	
untuk	memperbaiki	 fungsi	 otak.	 Kehadiran	 teknologi	
telah	membawa	 inovasi	baik	dalam	diagnosa	maupun	
terapi	berbagai	gangguan	mental.	Modalitas	yang	men-
gandalkan	 kemajuan	 teknologi	 dapat	 menghantarkan	
terapi	 langsung	pada	area	otak.	Hal	 ini	 tentunya	akan	

memberi	harapan	baru	bagi	pemulihan	pasien	sekaligus	
sebagai	pelengkap	modalitas	diagnosis	dan	terapi	yang	
telah	 ada	 sebelumnya	 pada	 bidang	 psikiatri.	 Adapun	
berbagai	modalitas	 tersebut	 akan	 kita	 bahas	 dibawah	
ini.

Brain Mapping 

	 Brain mapping	atau	disebut	juga	sebagai	Quan-
titative Electroencephalogram	 (QEEG),	merupakan	 se-
buah	 alat	 yang	 berfungsi	 untuk	menganalisa	 aktivitas	
elektrik	atau	gelombang	otak	dengan	menilai	gambaran	
pola	kuantitatif	 yang	digunakan	 sebagai	prosedur	un-
tuk	menilai	 adanya	kelainan	 fungsi.	Metode	 ini	 aman	
dan	 sepenuhnya	 non	 invasif,	 prosedurnya	 menggu-
nakan	elektroda	yang	diletakkan	di	kulit	kepala	untuk	
mengukur	dan	memantau	gelombang	otak	yang	kemu-
dian	dianalisis	 secara	komputerisasi	 untuk	mengubah	
data	 gelombang	 otak	mentah	menjadi	 frekuensi	 den-
gan	range	berbeda.	Brain mapping	dijadikan	alat	ban-
tu	untuk	menegakkan	diagnosis	sekaligus	dasar	untuk	
dilakukannya	 terapi	 farmakologi	maupun	non	 farma-
kologis,	sekaligus	sebagai	media	follow up	hasil	terapi.

Neurobiofeedback Therapy
 
	 Neurobiofeedback therapy	 merupakan	 suatu	
metode	non	invasif	berdasarkan	pada	aktivitas	gelom-
bang	otak	yang	bertujuan	untuk	melatih	otak	berfungsi	
lebih	baik.	Terapi	ini	memvisualisasikan	hubungan	an-
tara	pikiran	dan	gelombang	yang	dihasilkan	oleh	otak.	
Sedangkan	 biofeedback	 memvisualisasikan	 hubungan	
antara	 pikiran	 dan	 sensasi	 fisik	meliputi	 suhu	 tubuh,	
frekuensi	nafas,	denyut	jantung,	dan	ketegangan	otot.	
Neurofeedback therapy	dapat	digunakan	untuk	mening-
katkan	 potensi	 diri	 dengan	 meningkatkan	 perhatian,	
konsentrasi	 dan	 fokus,	 meningkatkan	 relaksasi,	 dan	
meningkatkan	kebugaran	mental.	Dalam	bidang	terapi,	
neurofeedback therapy	 juga	 efektif	 pada	 kasus	ADHD	
(gangguan	 pemusatan	 perhatian	 dan	 hiperaktif),	 ce-
mas,	adiksi,	autisme,	Alzheimer,	dan	PTSD	(gangguan	
stres	pasca	trauma).	

Transcranial Magnetic Stimulation
   
 Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)	mer-
upakan	 metode	 stimulasi	 otak	 non	 invasif,	 menggu-

Inovasi
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saat	ini,	meskipun	masih	dapat	menyebabkan	beberapa	
efek	 samping.	 ECT	 generasi	masa	 kini	menggunakan	
arus	 listrik	 dengan	pengaturan	 yang	 terkontrol	 untuk	
mencapai	manfaat	maksimal	dengan	risiko	seminimal	
mungkin.	
	 	Rumah	Sakit	Jiwa	Provinsi	Bali	sebagai	satu-sa-
tunya	 rumah	 sakit	 jiwa	 di	 Pulau	 Bali	 sekaligus	 pusat	
rujukan	pelayanan	kesehatan	 jiwa	di	Bali	 ikut	berino-
vasi	 dengan	 menyediakan	 berbagai	 modalitas	 terapi	
yang	memanfaatkan	teknologi	terkini.	Hal	ini	menjadi	
suatu	harapan	dalam	membantu	pemulihan	orang	yang	
mengalami	gangguan	mental	agar	dapat	berfungsi	leb-
ih	 baik	 sehingga	 kualitas	 hidupnya	 menjadi	 semakin	
meningkat.	
 

nakan	 induksi	 gelombang	 elektromagnetik	 berfokus	
pada	area	otak	yang	dianggap	berperan	dalam	terjad-
inya	 suatu	gangguan.	Gelombang	magnet	 yang	diber-
ikan	 akan	mempengaruhi	 target	 organ	 otak	 sehingga	
memperbaiki	 fungsi	 otak	menjadi	 lebih	 baik.	 Prinsip	
kerja	 alat	 ini	 adalah	 dengan	mengalirkan	 arus	 listrik	
ke	koil	kumparan	tembaga	terbungkus	plastik	sehingga	
terjadi	pancaran	medan	magnet	yang	cukup	besar.	Koil	
ini	dipegang	oleh	operator	untuk	selanjutnya	ditempel-
kan	pada	kepala	pasien.	Medan	magnet	akan	menem-
bus	kulit	 kepala	dan	 tulang	 tengkorak	hingga	menca-
pai	 otak	 dan	 diterima	 oleh	 sel-sel	 otak	 sebagai	 listrik	
lemah.	Medan	magnet	yang	diterima	oleh	sel	otak	akan	
mempengaruhi	 nilai	 ambang	 listrik	 pada	 sel-sel	 otak	
sehingga	terjadi	potensial	aksi	yang	kemudian	diterus-
kan	melalui	akson-aksonnya	ke	daerah	yang	dipersarafi	
oleh	sel-sel	tersebut.	
	 TMS	 dapat	 digunakan	 pada	 berbagai	 ganggu-
an	neuropsikiatri.	Aplikasi	klinis	pada	bidang	psikiatri	
dapat	digunakan	untuk	kasus	depresi,	gangguan	obsesif	
kompulsif	 (OCD),	 skizofrenia,	 gangguan	panik,	 bipo-
lar,	PTSD,	ADHD,	serta	gangguan	autisme.	Sedangkan	
pada	bidang	neurologi	dapat	digunakan	untuk	penyakit	
stroke,	parkinson,	pascatrauma	otak	dan	saraf,	sefalgia	
dan	vertigo. 
	 Efek	 samping	 TMS	 umumnya	 ringan	 hingga	
sedang	dan	membaik	 segera	 setelah	 sesi	 individu	dan	
makin	menurun	seiring	waktu	ketika	dilanjutkan	den-
gan	sesi	tambahan.	Beberapa	efek	samping	yang	sering	
terjadi	adalah	sakit	kepala,	rasa	tidak	nyaman	pada	ku-
lit	kepala	di	 tempat	 stimulasi,	kesemutan,	kejang	atau	
kedutan	otot	wajah,	serta	pusing.	
 
Electro Compulsive Therapy

	 Electro Compulsive Therapy	 (ECT)	 atau	 terapi	
kejang	 listrik	merupakan	suatu	prosedur	yang	dilaku-
kan	di	bawah	anestesi	umum,	dimana	arus	listrik	kecil	
dialirkan	 ke	 otak	 untuk	memicu	 kejang	 singkat	 den-
gan	sengaja.	ECT	menyebabkan	perubahan	kimia	otak	
yang	 dapat	 dengan	 cepat	 memulihkan	 gejala	 kondisi	
kesehatan	mental	 tertentu.	ECT	sering	digunakan	ke-
tika	pengobatan	lain	tidak	berhasil.	Sayangnya	banyak	
stigma	yang	melekat	pada	ECT	didasarkan	pada	awal	
kemunculannya,	 dimana	 listrik	 dosis	 tinggi	 diberikan	
tanpa	 anestesi,	 yang	menyebabkan	 efek	 samping	 sep-
erti	hilangnya	memori,	patah	tulang	dan	berbagai	efek	
samping	serius	 lainnya.	Namun	ECT	 jauh	 lebih	aman	
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dari	 empat	 tempat	 duduk	 yang	 dasarnya	 dihubung-
kan	 dengan	 sebuah	 palang	 besi.	 	 Anda	 kesini	 untuk	
mengantar	 seorang	 kerabat	 yang	 sedang	 berobat,	 dan	
kebetulan	klinik	yang	Anda	tuju	ada	di	sebelah	sebuah	
klinik	psikiatri/jiwa.	Beberapa	saat	kemudian,	pintu	itu	
terbuka	dan	keluarlah	seorang	pria	mengenakan	jaket,	
topi	 dan	 kacamata	 hitam,	 di	 lehernya	 terlilit	 juga	 se-
buah	 scarf.	Dia	 tampak	agak	bingung	 lalu	dengan	ki-
kuk	duduk	di	samping	Anda,	sambil	memegang	sebotol	
besar	air	minum.	Kakinya	tidak	berhenti	bergerak-ger-
ak,	sehingga	kursi	yang	Anda	duduki	juga	ikut	berger-
ak-gerak.	Beberapa	saat	kemudian,	ia	meneguk	air	mi-
numnya	 dengan	 suara	 geleguk	 yang	 membuat	 Anda	
setengah	kuatir.	 Ia	 tidak	menyapa	Anda,	malah	cend-
erung	menghindari	tatapan	mata	Anda,	tetapi	ia	ada	di	
sana,	duduk	di	samping	Anda	dan	gelisah.	Bagaimana	
perasaan	Anda?
	 Tentunya	Anda	akan	memproses	 semua	 infor-
masi	 yang	masuk	ke	otak	Anda	melalui	 semua	 indra,	
mencocokkan	 dengan	 semua	 informasi	 yang	 pernah	
Anda	 tahu,	kemudian	mengambil	asumsi	dan	bahkan	
muncul	 ramalan	 tentang	 hal	 yang	 mungkin	 terjadi.	
Saya	tidak	akan	menghakiminya,	karena	saya	tidak	in-
gin	mencederai	kejujuran	Anda.
	 Saya	tidak	akan	menuduh	Anda.	Ketika	ada	se-
suatu	yang	kita	pikir	kurang	wajar,	maka	otak	kita	akan	
mengingatnya,	 dan	 segera	melakukan	 analisa	 atas	 hal	
itu.	Seorang	pria,	dalam	cuaca	panas,	mengenakan	ja-
ket,	scarf,	topi,	kacamata	hitam,	membawa	botol	minu-
man	yang	cukup	besar	adalah	pemandangan	yang	unik	
menurut	 otak	 kita.	 Lalu	 beberapa	perilakunya,	 cukup	
menarik	 perhatian	 Anda,	 terutama	 ketika	 kursi	 yang	
Anda	duduki	ikut	bergerak	karenanya,	dan	suara	gele-
guk	ketika	 ia	meminum	air.	Dan	 fakta	bahwa	 ia	baru	
keluar	 dari	 klinik	 psikiatri/jiwa	 membuat	 otak	 Anda	
mengambil	kesimpulan	dengan	cukup	mudah.	Ia	ada-
lah	seorang	pasien	dengan	gangguan	 jiwa.	Bagaimana	
perasaan	Anda	selanjutnya?	Apakah	ada	stigma?
	 Sebelum	 menjawabnya,	 saya	 ingin	 memapar-
kan	 alasan	 otak	 manusia	 tertarik	 untuk	 menganalisa	
sesuatu	yang	unik.	Hal	ini	disebabkan	sudah	ada	dalam	
DNA	 manusia,	 yang	 diwariskan	 oleh	 nenek	 moyang	
kita,	para	pemburu	pengumpul	jaman	prasejarah.	Jika	
ada	hal	yang	berbeda	 terjadi	pada	 lingkungan	sekitar,	
maka	mereka	harus	waspada.	 Jika	ada	satu	 jalan	yang	

Cerita tentang Stigma

dr. I Ketut Arya Santosa, M.Biomed., Sp.KJ

	 	 Sebelum	 menstigma,	 pernahkah	 kita	 bertan-
ya,	 bagaimana	 rasanya	 mengalami	 stigma	 itu	 sendi-
ri?	 Bagaimana	 rasanya	 dipandang	 buruk?	 Bagaimana	
rasanya	dipandang	kurang	dibandingkan	dengan	orang	
lain?	Mungkin	sebagian	besar	dari	Anda,	pembaca	ar-
tikel	ini	akan	segera	dapat	menemukan	jawabannya.

“Saya	tidak	pernah	menstigma.”

“Saya	pernah	merasa	rendah	diri	dibandingkan	teman	
saya,	membandingkan	diri	saya	dengan	keberuntungan	
orang	lain,	saya	tahu	kok,	rasanya	nggak	enak	banget”

	 Baik,	saya	akan	mengakui	bahwa	jawaban	Anda	
tidak	ada	yang	salah,	karena	itu,	saya	tidak	akan	men-
debatnya	sama	sekali.	
	 Sekarang	 bayangkan	 pada	 suatu	 siang	 yang	
panas,	Anda	sedang	duduk	di	ruang	tunggu	poliklinik	
sebuah	 rumah	 sakit.	Kursi	 yang	 anda	 duduki	 saat	 ini	
merupakan	 sebuah	 rangkaian	 kursi	 besi	 yang	 terdiri	

Ketua KSM Jiwa RSJ Provinsi Bali
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pernah	mereka	 lalui	 dan	 ternyata	membawa	kesialan,	
maka	mereka	harus	mengingatnya.	Meskipun	ada	sem-
bilan	jalan	yang	menyenangkan,	namun	yang	benar-be-
nar	mereka	harus	ingat	adalah	jalan	yang	menyengsara-
kan.	 Agar	 esok,	 tak	 terulang	 lagi	 pengalaman	 tak	
menyenangkan	 yang	 pernah	mereka	 rasakan.	 Hal	 ini	
juga	sedikit	menjelaskan	kenapa	kita	begitu	terganggu	
ketika	merasa	 satu	 saja	dari	 teman	kita	menunjukkan	
rasa	tidak	sukanya	pada	kita.	Kenapa	ketika	kita	men-
galami	satu	kegagalan	diantara	sembilan	keberhasilan,	
kita	merasa	begitu	tidak	nyaman.
	 Ada	satu	pengalaman	yang	ingin	saya	bagi.	Pada	
suatu	 hari	 saya	 ditelepon	 oleh	 seorang	 teman	 sejawat	
dokter	spesialis	kandungan.	Saya	agak	terkejut	mener-
ima	 teleponnya,	 karena	 jarang	 sekali	 kami	 berkomu-
nikasi	baik	melalui	chat	ataupun	telepon.	Beliau	men-
ceritakan	bahwa	ada	beberapa	klien	yang	ditanganinya	
mengalami	 kesulitan	 untuk	 menjalankan	 “program”	
mendapatkan	 keturunan	 dengan	 baik.	 Para	 pasangan	
ini	harus	mengikuti	berbagai	“ritual”	untuk	mendapa-
tkan	keturunan	sesuai	harapan,	misalnya	terkait	kapan	
mereka	 sebaiknya	melakukan	 hubungan	 seksual.	 Saat	
tanggal	 yang	 ditentukan,	malah	 seringkali	 sang	 lelaki	
merasa	 terbebani	 dan	 kurang	 maksimal	 dalam	 men-
jalankan	perannya,	padahal	hal	seperti	itu	tidak	pernah	
terjadi	sebelumnya.	
	 Kami	mengobrol	panjang	lebar,	mungkin	seki-
tar	30	menit.	Saya	 sempat	menyarankan	untuk	meru-
juk	klien-klien	tersebut	kepada	psikiater	atau	psikolog.	
Kebetulan	di	apotik	tempatnya	berpraktek,	ada	seorang	
psikiater	 senior	 juga.	 Jawaban	 beliau	 cukup	 realistis	
kedengarannya,	 “Maaf	 bro,	 seperti	 yang	 kamu	 tahu,	
mereka	 ini	 kan	 orang-orang	 yang	 cukup	 sensitif	 ya,	
nanti	 kalau	 saya	 sarankan	 ke	 psikiater	 atau	 psikolog,	
takutnya	mereka	malah	tambah	down.”	Saya	mencoba	
untuk	 menyampaikan	 bahwa	 kunjungan	 ke	 psikiater	
ataupun	 psikolog	 seharusnya	 tidak	 dipandang	 seperti	
itu,	 dan	 Beliau	 dapat	 berperan	 dalam	 mengentaskan	
stigma	tersebut.
	 Stigma	 dapat	 menghalangi	 seseorang	 untuk	
mendapatkan	bantuan	terbaik	dari	profesional	yang	te-
pat.	Hal	ini	bukan	hanya	kalimat	kosong,	ini	kenyataan.	
Banyak	saya	temukan	di	platform	telekonsultasi,	klien	
tidak	 didukung	 untuk	 menemui	 psikolog	 dan	 psiki-
ater	 oleh	 keluarganya.	 Mereka	 menyatakan	 keluarga	
menganggap	 apa	 yang	 mereka	 alami	 adalah	 sesuatu	
yang	 terlalu	 dibesar-besarkan,	 kurang	 ibadah,	 kurang	
bersyukur,	kurang	bisa	mengontrol	emosi.	Hal	ini	ma-
sih	 terjadi	 di	 tahun	 2021	 ini,	 tahun	 kedua	 pandemi	
COVID-19,	dimana	dikatakan	awareness	 atau	kesada-

ran	terhadap	kesehatan	mental	sudah	meningkat.	Tera-
sa	 aneh?	Kisah	 yang	 akan	 saya	 sampaikan	berikutnya	
mungkin	lebih	aneh	lagi.
	 Suatu	pagi,	udara	terasa	gerah,	dan	saya	beran-
jak	 ingin	mandi,	 ketika	 seorang	 teman	 dokter	 umum	
chat	 saya.	 Dia	menyampaikan	 ingin	 konsul,	 dan	me-
minta	izin	untuk	menelepon	saya.	Dalam	pembicaraan	
ini	terungkap	bahwa	ada	seorang	kerabatnya	yang	men-
galami	suatu	gangguan	kesedihan	jangka	panjang	diser-
tai	keinginan	untuk	bunuh	diri.	Teman	ini	menyatakan	
bahwa	kerabatnya	ini	adalah	seorang	istri	pejabat	dan	
tokoh	masyarakat	 di	 kotanya.	 “Dia	merasa	malu	 jika	
ketahuan	datang	ke	psikiater,	 atau	berkunjung	ke	po-
liklinik	jiwa	di	RS,”	kata	teman	saya	ini	sembari	tertawa	
singkat,	 “Soalnya	 suaminya	 pejabat	 yang	 terpandang	
kan.”
	 Ternyata,	 selama	 ini	 kita	 salah.	 Maaf,	 ternya-
ta	 selama	 ini	 saya	 salah.	 Saya	berpikir	 akses	 terhadap	
profesional	kesehatan	jiwa	terbatas	karena	status	sosial	
ekonomi	dan	previlegde	yang	rendah.	Dari	pengalaman	
ini	saya	berpikir	sebaliknya,	bahwa	akses	pun	dibatasi	
oleh	status	sosial	ekonomi	dan	previledge	yang	tinggi.	
Malu	 katanya.	 Kenapa	 malu?	 Malu	 terhadap	 stigma	
yang	mungkin	akan	disematkan	orang	lain?	Atau	malu,	
karena	memang	ia	masih	menstigma	orang	yang	datang	
ke	 poliklinik	 psikiatri/jiwa?	 Lalu	 tiba-tiba	 kenyataan	
menamparnya,	 sehingga	 ia	 memerlukan	 penanganan	
profesional	kesehatan	jiwa?	Ya,	gangguan	jiwa	bisa	di-
alami	oleh	siapa	saja,	kenyataan	pahit	yang	bagi	seba-
gian	besar	orang	terasa	jauh	dan	tidak	mungkin	meng-
hampirinya.	 Sebuah	 ilusi,	 yang	 membuat	 orang	 yang	
tidak	paham,	hanya	menunjuk	pada	kurang	ibadah,	ku-
rang	bersyukur,	kurang	mampu	mengendalikan	emosi	
pada	orang	dengan	gangguan	jiwa.
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Baik,	kembali	ke	tokoh	yang	Anda	temui	di	ruang	tung-
gu	 poliklinik	RS	 pada	 awal	 tulisan	 ini.	 Jika	misalnya,	
Anda	 saat	 ini	 sedang	 punya	 proyek	 renovasi	 rumah,	
dan	memerlukan	profesi	 tukang	bangunan,	dan	kebe-
tulan	keluarga	dari	tokoh	kita	tersebut	adalah	seorang	
tukang.	 Lalu	 	 keluarga	 tersebut	menyatakan	bahwa	 ia	
bersama	tokoh	ini,	mau	dan	mampu	untuk	mengerja-
kan	renovasi	rumah	dalam	waktu	yang	sesuai	rencana	
dan	 sesuai	 budget	 Anda.	 Apakah	 Anda	 memberikan	
proyek	tersebut	kepada	mereka?	Apakah	Anda	merasa	
kemampuan	kerja	dari	 tokoh	ini	cukup	baik?	Benark-
ah	mereka	mampu	mengerjakan	proyek	ini?	Tidakkah	
malah	tokoh	ini	malah	mengacaukan	rumah	Anda?

	 Mungkin	 jawaban	Anda	 adalah,	 “Tergantung”.	
Ya,	 saya	 tidak	 akan	 menghakimi	 jawaban	 atas	 per-
tanyaan	Anda,	karena	tulisan	ini	tidak	bertujuan	untuk	
itu.	 Tulisan	 ini	 hanya	merupakan	 sebuah	 sharing,	 se-
buah	cermin	untuk	kita	 introspeksi	bersama	terhadap	
pemahaman	kita	 sendiri,	 tentang	stigma.	Pemahaman	
tentang	stigma,	saya	rasa	juga	mulai	meningkat,	seiring	
adanya	stigma	 terhadap	 infeksi	COVID-19.	Mungkin.	
Dan	akhirnya,	saya	pikir,	tulisan	ini	tidak	memiliki	kes-
impulan	tertentu,	hanya	sebuah	tulisan	yang	menggan-
tung.	Tergantung	dari	bagaimana	anda	menyikapinya.
	 Salam	 sehat	 jiwa,	mari	 bersama	 entaskan	 stig-
ma,	demi	pelayanan	kesehatan	jiwa	yang	lebih	baik	un-
tuk	semua.

Ceritaku
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Burnout pada Perawat di Era Pandemi COVID-19
	
	 Merawat	 pasien	 COVID-19	 berpotensi	
mendapat	stressor	yang	tinggi.	Hal	ini	sering	di-
alami	oleh	perawat	 terkait	dengan	upaya	penye-
lamatan	pasien	dikarenakan	 jumlah	pasien	yang	
banyak,	 harus	 bertindak	 cepat	 dalam	 menan-
gani	 kebutuhan	 pasien,	 khawatir	 terinfeksi	 dan	
meninggal,	berpisah	dengan	keluarga	terkait	tun-
tutan	 bekerja,	menyaksikan	 pemandangan	 trau-
matik	termasuk	pasien	yang	dalam	kondisi	kritis	
atau	meninggal,	mengalami	putus	asa	akibat	ke-
hilangan	 nyawa	 pasien	 dalam	 jumlah	 besar	wa-
laupun	 telah	 berupaya	 maksimal.	 Petugas	 kese-
hatan	yang	tidak	mampu	beradaptasi	pada	situasi	
dengan	tekanan	kerja	tinggi	dan	berlangsung	ter-
us	menerus	dalam	intensitas	 tinggi,	maka	 inilah	
yang	disebut	dengan	burnout	 (Tawale	&	Novita,	
2019).	 Tenaga	 kesehatan	 	 sangat	 beresiko	men-
galami	burnout	karena	terus	dituntut	untuk	mem-
berikan	pelayanan	yang	paripurna	kepada	pasien.	
Fakta	menunjukkan	bahwa	tenaga	kesehatan	pro-

fesional	seperti	perawat	yang	secara	langsung	ber-
interaksi	dengan	pasien	dalam	jangka	waktu	yang	
lama	dan	terus	menerus	dapat	menimbulkan	ter-
jadinya	gejala	burnout	(Maslach	et al.,	2018).
	 Burnout	 adalah	 kondisi	 seseorang	 yang	
merasa	 terkuras	 habis	 dan	 kehilangan	 energi	
psikis	maupun	fisik.	Biasanya	burnout	dialami	da-
lam	bentuk	kelelahan	fisik,	mental,	dan	emosional	
yang	terus	menerus.	Karena	bersifat	psikobiologis	
(beban	 psikologis	 berpindah	 ke	 tampilan	 fisik,	
misalnya	mudah	pusing,	 tidak	dapat	berkonsen-
trasi,	 gampang	 sakit)	 dan	 biasanya	 bersifat	 ku-
mulatif,	maka	kadang	persoalan	 tidak	demikian	
mudah	 diselesaikan.	 Umumnya	 gejala	 yang	 ter-
kait	dengan	burnout	diantaranya	kecemasan,	de-

A.

presi,	 penurunan	 rasa	 puas	 dan	 kualitas,	 PTSD,	
dan	peningkatan	angka	bunuh	diri.	Individu	yang	
mengalami	burnout	menunjukkan	kehilangan	ke-
mampuan	untuk	menahan	 faktor	stres	yang	 ter-
kait	 pekerjaan	 dan	 mengalami	 gejala	 pelepasan	
emosional	dan	psikosomatis.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Burnout Pada 
Perawat di Era Pandemi COVID-19

	 Terdapat	 tiga	 dimensi	 yang	 merupakan	
aspek	dari	burnout :	
1. Exhaustion	(kelelahan).	seseorang	merasakan	

kelelahan	yang	mengacu	pada	perasaan	men-
jadi	terlalu	berat	dan	kehabisan	sumber	daya	

B.

Strategi Mengatasi Burnout 
pada Perawat di 

Era Pandemi COVID-19

Perawat Ahli Madya
Luh Gede Parwati, S.Kep.,Ns

Kesehatan di Masa Pandemi
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C.

emosional	dan	fisik
2. Cynicism	 (sinisme).	 mengacu	 pada	 respons	

negatif	 seperti	 bermusuhan	 atau	 bersikap	
dingin	dan	berjarak	 terhadap	pekerjaan	dan	
orang-orang	disekitarnya	sehingga	sering	kali	
kehilangan	idealisme.

3. Ineffectiveness	 (Ketidakefektifan).	 mengacu	
pada	 penurunan	 perasaan	 kompetensi	 dan	
produktivitas	di	 tempat	kerja.	 Individu	akan	
merasa	segala	pekerjaannya	terasa	sangat	be-
rat	 dan	 tidak	 akan	 dapat	 melakukan	 peker-
jaannya	dengan	baik.	

 Burnout	 pada	 perawat	 di	 era	 pandemi	
COVID-19	disebabkan	 oleh	 beberapa	 faktor	 se-
bagai	berikut	:
1.	 Usia	muda		(younger age)
2.	 Berkurangnya	dukungan	sosial	(decreased so-

cial support)
3.	 Rendahnya	 kesiapan	 keluarga	 menghadapi	

COVID-19	 (low family and colleagues readi-
ness to cope with	COVID-19 outbreak)

4.	 Peningkatan	 persepsi	 bahwa	 COVID-19	
berbahaya	 (increased perceived threat of 
COVID-19)

5.	 Lama	 kerja	 di	 ruang	 isolasi	 (longer working 
time in quarantine areas)

6.	 Bekerja	 di	 lingkungan	 yang	 risiko	 tinggi	
(working	in	a	high-risk	environment)

7.	 Bekerja	 di	 RS	 yang	 sumber	 daya	 terbatas	
(working in hospitals with inadequate and in-
sufficient material and human resources)

8.	 Peningkatan	beban	kerja	dan	rendahnya	pela-
tihan	khusus	COVID-19	(increased workload 
and lower level of specialized training regarding 
COVID-19)

Gejala Burnout
	 Gejala	burnout	dapat	dilihat	dari	tiga	hal,	
yaitu	 fisik,	 mental	 (termasuk	 emosional),	 dan	
perilaku.

1. Gejala fisik
•	 Merasa	lelah	dan	energi	terkuras	sepan-

jang	waktu.
•	 Kesehatan	 menurun,	 sehingga	 sering	

sakit.
•	 Sering	sakit	kepala,	nyeri	otot,	dan	lain-

nya.
•	 Perubahan	 waktu	 tidur	 (susah	 tidur	

waktu	 malam	 hari	 atau	 kurang	 tidur	
meski	telah	tidur	selama	delapan	jam).

•	 Perubahan	 nafsu	makan	 (nafsu	makan	
hilang	 atau	 sering	 mengonsumsi	
makanan	 tinggi	 sodium	dan	minuman	
manis).

2.      Gejala mental
•	 Merasa	gagal.
•	 Meragukan	kemampuan	diri	sendiri.
•	 Kehilangan	motivasi	kerja.
•	 Merasa	sendirian	di	dunia.
•	 Merasa	tak	berdaya,	terjebak,	dan	kalah.
•	 Selalu	berpikir	negatif	dan	sinis.
•	 Tak	memiliki	kepuasan	dan	pencapaian.

3.      Gejala perilaku
•	 Datang	terlambat	dan	pulang	lebih	awal.
•	 Melampiaskan	 kekesalan	 pada	 orang	

lain.
•	 Mengisolasi	diri	dari	teman-teman	kan-

tor.
•	 Mengonsumsi	alkohol	atau	obat-obatan	

ketika	bekerja.
•	 Menghindari	 tanggung	 jawab	 ker-

ja	 (membuat	 laporan,	 rapat,	 bertemu	
klien,	dan	lainnya).

•	 Menunda-nunda	 dan/atau	 membutuh-
kan	 waktu	 lebih	 lama	 untuk	 menyele-
saikan	pekerjaan.

Kesehatan di Masa Pandemi
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Strategi Mengatasi Burnout Pada Perawat di Era 
Pandemi COVID-19

	 Beberapa	tips		untuk	perawat	yang	menan-
gani	burnout	pada	perawat	antara	lain	:
1.	 Prioritaskan	tidur.
2.	 Periksa	dengan	rekan	kerja	Anda.
3.	 Aplikasi	relaksasi	atau	meditasi.
4.	 Perawatan	diri	dan	refleksi	diri.
5.	 Makan	makanan	yang	seimbang.
6.	 Berolahraga.
7.	 Jangan	membawa	stres	pekerjaan	kembali	ke	

rumah.
8.	 Kembangkan	 hubungan	 interpersonal	 yang	

kuat.
9.	 Tetapkan	 batas	 antara	 pekerjaan	 dan	 ke-

hidupan	pribadi.
10.	Peduli	kesehatan	jasmani	dan	jiwa.
	 Strategi	 lain	yang	dapat	dilakukan	untuk	
mencegah	burnout	pada	perawat	dapat	dilakukan	
dengan	 melakukan	 peningkatan	 imunitas	 fisik	
dan	peningkatan	imunitas	jiwa	yaitu	:
•	 Peningkatan	(promosi)	imunitas	fisik	dilaku-

kan	dengan	cara	:
1.	 Makanan	bergizi.
2.	 Minum	yang	cukup	 (2	 liter/8	gelas	per	

hari).
3.	 Olah	raga	minimal	30	menit	sehari.
4.	 Berjemur	di	pagi	hari	(selama	10	menit	

jam	08.00	pagi/	15.00	sore.
5.	 Istirahat	 yang	 cukup	 (7-8	 jam	 setiap	

hari).

•	 Peningkatan	 (promosi)	 Imunitas	 ketahanan														
jiwa
1.	 Fisik	rileks	(tarik	nafas	dalam,	relaksasi	

otot	progresif).
2.	 Emosi	positif	(lakukan	hobi,	komunika-

si	dengan	saudara	teman).
3.	 Pikiran	positif	 (teknik	 fokus	pada	 lima	

jari,	stop	berpikir,	sepuluh	ribu	kali	ber-
pikir	sehari).

4.	 Perilaku	 Positif	 (perilaku	 positif	 pada	
diri	sendiri,	perilaku	positif	bagi	keluar-
ga,	perilaku	positif	bagi	orang	lain,	per-
ilaku	positif	bagi	lingkungan).

5.	 Relasi	positif	(memberi	salam/	greeting,	
pujian/appreciation,	 harapan	 /hope,	 sa-
ling	 tolong	 menolong/helping,	 berbagi	
hal	 yang	 positif/sharing,	 menghindari	
diskusi	hal	–	hal	negatif/no gossip).

6.	 Spiritual	 positif	 (berdoa	 untuk	 diri	
sendiri	 dan	 keluarga,	 berdoa	 untuk	
masyarakat).

D.

Kesehatan di Masa Pandemi
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Zat Gizi untuk Mengatasi 
Gangguan Tidur

Nutrision

gizi.	 Durasi	 tidur	 yang	 rendah	 dapat	 mengakibatkan	
perubahan	hormonal	dan	metabolisme	yang	berkontri-
busi	 pada	kenaikan	berat	 badan.	Perubahan	hormon-
al	 tersebut	meliputi	 peningkatan	hormon	ghrelin	dan	
penurunan	 kadar	 leptin	 sesuai	 dengan	 peningkatan	
rasa	lapar	dan	nafsu	makan.	Hal	ini	terbukti	pada	studi	
oleh	Hele	L,	Magee	L.	tahun	2012	“Longitudinal Associ-
ations Between Sleep Duration And Subsequent Weight 
Gain”,	 yang	menunjukkan	 bahwa	 pada	 orang	 dewasa	
yang	kurang	tidur	memiliki	kaitan	dengan	peningkatan	
berat	badan	karena	terdapat	peningkatan	asupan	kalori.
	 Banyak	 faktor	 yang	 menyebabkan	 gangguan	
tidur,	 antara	 lain	 stress,	 lingkungan	fisik,	 obat-obatan	
tertentu,	latihan	fisik,	penyakit,	gaya	hidup,	asupan	gizi	
dan	gangguan	hormon.	Salah	satu	faktor	yang	dapat	di-
modifikasi	adalah	faktor	asupan	gizi.	Beberapa	zat	gizi	
yang	dapat	dikonsumsi	untuk	mengatasi	gangguan	 ti-
dur,	yaitu:
•	 Makanan tinggi melatonin
Melatonin	 adalah	 salah	 satu	 hormon	 yang	 dihasilkan	
oleh	 kelenjar	 pineal.	 Melatonin	 merupakan	 turunan	
dari	asam	amino	tryptofan.	Melatonin	berperan	dalam	
siklus	tidur	individu.	Produksi	hormon	melatonin	dapat	
ditingkatkan	dengan	cara	mengonsumsi	makanan	yang	
dapat	merangsang	pelepasan	hormon	melatonin,	yaitu	
terdapat	pada	buah	(jeruk,	pisang,	tomat	dan	anggur);	
teh	 (kamomil	dan	pepermin);	 jenis	karbohidrat	kom-
pleks	(jagung,	sereal,	roti	gandum,	pasta,	dan	nasi	mer-
ah);	protein	 rendah	 lemak	 (ayam	dan	keju	 rendah	 le-
mak);	kacang	dan	biji-bijian	(almon,	kenari	dan	kuaci).
•	 Asam amino triptofan
	 Asam	 amino	 triptofan	 yang	 berperan	 dalam	
mengatur	hormon	serotonin.	Serotonin	adalah	 senya-
wa	kimia	yang	berfungsi	mengirimkan	sinyal	antara	sel	
saraf,	 mengatur	 suasana	 hati,	 dan	memengaruhi	 per-
ilaku.	Jika	terjadi	penurunan	kadar	triptofan	dalam	tu-
buh,	maka	 jumlah	kadar	 serotonin	 ikut	 terpengaruhi.	
Kondisi	 ini	membuat	 timbulnya	gangguan	mood	sep-
erti	 depresi	 atau	 kecemasan	 lebih	mudah	 terjadi	 seh-

	 Tidur	 merupakan	 salah	 satu	 kebutuhan	 dasar	
bagi	 manusia	 untuk	 melangsungkan	 kehidupannya.	
Tidur	memiliki	fungsi	pemulihan	baik	secara	fisiologis	
maupun	psikologis.	Secara	fisiologis,	tidur	mengistira-
hatkan	organ	 tubuh,	menyimpan	energi,	menjaga	 ira-
ma	 biologis,	 dan	memperbaiki	 kesadaran	mental	 dan	
efisiensi	 neurologis.	 Secara	 psikologis,	 tidur	 mengu-
rangi	ketegangan	dan	meningkatkan	perasaan	bahagia	
yang	akan	meningkatkan	produktivitas.	Ada	dua	kom-
ponen	utama	yang	perlu	diperhatikan	dalam	tidur	yai-
tu	kualitas	dan	kuantitas	 tidur.	Tidur	merupakan	cara	
mengistirahatkan	tubuh	yang	paling	baik,	oleh	karena	
itu	sangat	penting	untuk	selalu	menjaga	kualitas	tidur	
yang	baik.	Gangguan	tidur	biasanya	muncul	dalam	ben-
tuk	kesulitan	untuk	tidur,	sering	terbangun	atau	bangun	
terlalu	awal.	Gangguan	pada	kualitas	maupun	kuantitas	
tidur	dapat	berpengaruh	besar	pada	kesehatan.	Kuan-
titas	 tidur	 rendah	 yang	 sedang	menjadi	 endemik	 saat	
ini,	dapat	memiliki	hubungan	dengan	perubahan	status	
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kompleks	dapat	membantu	mengurangi	 frekuensi,	 in-
tensitas,	dan	durasi	dari	kram	kaki	yang	muncul	pada	
malam	hari.	Vitamin	B	kompleks	juga	memiliki	manfaat	
meningkatkan	metabolisme,	sirkulasi	darah	pada	otak,	
hingga	produksi	neurotransmiter,	membantu	membuat	
jaringan	otot	dan	tubuh	menjadi	lebih	rileks	secara	ke-
seluruhan.	Hal	 ini	 tentu	 bermanfaat	 untuk	mengatasi	
gangguan	tidurr	dan	mengurangi	frekuensi	terbangun	
tengah	malam.	Berbagai	riset	mengenai	vitamin	B6	dan	
tidur	mengungkapkan	bahwa	vitamin	B6	dapat	mem-
bantu	 konversi	 triptofan	 menjadi	 serotonin,	 sebelum	
akhirnya	menjadi	melatonin.	 Kekurangan	 vitamin	 B6	
dapat	menyebabkan	berbagai	gangguan	tidur.
•	 Asam Lemak Omega-3
Asam	lemak	omega-3	adalah	suatu	kelompok	asam	le-
mak	tak	jenuh	yang	tergolong	sebagai	lemak	menyehat-
kan.	Asam	lemak	ini	merupakan	zat	gizi	esensial,	yang	
berarti	tidak	diproduksi	oleh	tubuh	sehingga	Anda	ha-
rus	mendapatkannya	 dari	makanan.	Ada	 tiga	macam	
asam	 lemak	 omega-3,	 yakni	 ALA	 (alpha-lipoic	 acid),	
DHA	 (docosahexanoic	 acid),	 dan	 EPA	 (eicosapentae-
noic	 acid).	 Kadar	 asam	 lemak	 omega-3	 yang	 rendah	
berkaitan	dengan	gangguan	tidur	pada	anak	dan	 	pada	
orang	 dewasa.	 Kekurangan	 DHA	 dapat	 menurunkan	
jumlah	hormon	melatonin.	Konsumsi	makanan	 sum-
ber	 omega-3	 (khususnya	 DHA)	 secara	 rutin	 ternyata	
bisa	menambah	durasi	tidur	dan	mencegah	terbangun	
pada	malam	hari.	Dengan	cara	 ini,	kualitas	 tidur	 ten-
tu	menjadi	 lebih	baik	dibandingkan	sebelumnya.	Ikan	
kembung,	 salmon,	 makarel,	 tuna,	 dan	 sarden	 adalah	
makanan	dengan	sumber	omega-3	paling	tinggi.
Dengan	 mengetahui	 zat	 gizi	 yang	 terkandung	 dalam	
makanan	 terkait	 kualitas	 tidur,	 pemilihan	 sumber	
makanan	tersebut	diharapkan	dapat	mengatasi	ganggu-
an	tidur	dan	meningkatkan	kualitas	tidur	kita.

ingga	 dapat	 meningkatkan	 gangguan	 tidur.	 Berbagai	
makanan	yang	mengandung	asam	amino	triptofan,	yai-
tu	 telur,	daging,	 ikan,	udang,	 susu,	keju,	yogurt,	 tahu,	
kacang	dan	biji-bijian	(almon,	kenari	dan	kuaci)	selain	
itu	kacang	dan	biji-bijian	 juga	mengandung	 serat	dan	
protein	yang	tinggi.
•	 Magnesium
Keseimbangan	melatonin	di	dalam	tubuh	manusia	salah	
satunya	ditentukan	oleh	asupan	mikronutrien	magne-
sium.	Magnesium	berhubungan	dengan	keseimbangan	
melatonin	karena	mempengaruhi	sintesis	endogen	mel-
atonin.	Selain	itu	magnesium	dapat	menekan	pelepasan	
hormon	kortisol	 atau	 juga	dikenal	 secara	 luas	 sebagai	
hormon	 stres.	 Jenis	makanan	yang	kaya	akan	magne-
sium	adalah	sayuran	berwarna	hijau	seperti	kangkung	
dan	bayam,	labu	oatmeal,	 ikan	(ikan	salmon,	ikan	pe-
cak,	ikan	tuna,	dan	ikan	kembung),	kacang	dan	biji-bi-
jian	(almon,	mete	dan	kuaci),	buah	pisang	dan	alpukat
•	 Kalsium
Dalam	upaya	mengatasi	 gangguan	 tidur,	kalsium	ber-
peran	 untuk	 mempengaruhi	 aktivitas	 dalam	 sel-sel	
saraf.	 Kalsium	 membantu	 merangsang	 otak	 men-
gonversi	 asam	 amino	 triptofan	 menjadi	 melatonin.	
Menurut	National Health Service,	kalsium	secara	alami	
didapatkan	dari	produk	susu	(susu,	keju,	dan	yoghurt);	
sayur	dengan	daun	hijau	gelap	(brokoli,	sawi	hijau,	bok	
choy);	 kacang	 (kacang	 kedelai,	 tahu,	 almon,	 serta	 ka-
cang	 hazel);	 roti,	 sereal	 oatmeal;	 ikan	 yang	 dapat	 di-
makan	tulangnya	(sarden).
•	 Vitamin B
Vitamin	 B	 adalah	 jenis	 vitamin	 yang	 larut	 dalam	 air	
yang	 diduga	 mampu	 meningkatkan	 kesehatan	 ser-
ta	memperbaiki	 suasana	 hati.	 Kombinasi	 antara	 vita-
min	B1,	B2,	B6	dan	B12	dapat	meningkatkan	kualitas	
tidur.	 Hal	 ini	 terjadi	 karena	mengonsumsi	 vitamin	 B	
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MeMahaMi dan Meningkatkan 
kesehatan Mental 

Pasien dengan Penyakit kronis 
prehensif	dalam	penanganan	masalah	kesehatan	mental	
pasien.	
Apa itu Penyakit Kronis?

	 Menurut	 WHO	 (World	 Health	 Organization)	
penyakit	 kronis	 adalah	 penyakit	 yang	 terjadi	 dengan	
durasi	 panjang,	 pada	 umumnya	 berkembang	 secara	
lambat	 serta	 terjadi	 akibat	 faktor	 genetik,	 fisiologis,	
lingkungan,	 dan	 perilaku.	 Sederhananya	 dapat	 diarti-
kan	dengan	penyakit	yang	timbul	sewaktu-waktu	secara	
berulang	dalam	waktu	yang	lama,	dan	dapat	bertambah	
parah	dalam	jangka	waktu	tertentu.	Beberapa	penyakit	
yang	tergolong	dalam	penyakit	kronis,	antara	lain:	ga-
gal	 jantung,	 kencing	manis	 (diabetes	melitus),	 stroke,	
tekanan	darah	tinggi	(hipertensi),	kanker,	dan	lain-lain.

Seperti Apa Dampak Penyakit Kronis?

	 Penyakit	kronis	memiliki	gejala	utama	penyakit	
yang	khas,	dan	gejala	penyerta	seperti	rasa	nyeri,	kele-
lahan,	perubahan	berat	badan,	masalah	nafsu	makan,	
dan	 lain-lain.	Seiring	perjalanan	penyakitnya,	seorang	
pasien	juga	memiliki	hal-hal	tertentu	yang	harus	diper-
hatikan	 dalam	 perawatan	 diri	 sendiri,	 seperti	minum	
obat	 rutin,	 aktivitas	 fisik,	 olahraga,	 dan	 pola	 makan	
tertentu.	Mengikuti	 anjuran	kesehatan	 tersebut	bukan	
tidak	mungkin	dapat	menjadi	 sumber	 stres	 tersendiri	
bagi	pasien.
Perubahan	fisik	yang	terjadi	akibat	suatu	penyakit	dapat	
mempengaruhi	 penampilan	 seorang	 pasien.	 Hal	 ini	
dapat	menyebabkan	citra	diri	menjadi	buruk,	perasaan	
tidak	 nyaman	 sehingga	 cenderung	 menarik	 diri	 dari	
lingkungan.	 Belum	 lagi	 ketika	 kondisi	 tersebut	mem-
pengaruhi	 kemampuan	 pasien	 dalam	 bekerja,	 waktu	
yang	dibutuhkan	untuk	perawatan	yang	mungkin	meli-
batkan	orang	terdekat.	
	 Baik	 gejala	 utama,	 gejala	 penyerta,	 perubahan	
fisik	hingga	perubahan	pola	hidup	dari	penderita	pen-
yakit	 kronis	 sangat	mungkin	menyebabkan	 gangguan	
suasana	perasaan,	kehilangan	kendali,	kecemasan,	dan	
gangguan	mental	 lainnya.	 Stres	 yang	 berkepanjangan	
dapat	menyebabkan	perasaan	frustasi,	kemarahan,	rasa	

	 Setiap	orang	memiliki	 risiko	mengalami	gang-
guan	mental	 dengan	 salah	 satu	 faktor	 risikonya	 ada-
lah	penyakit	fisik	yang	bersifat	kronis.	Seseorang	yang	
mengidap	penyakit	fisik	kronis	memiliki	risiko	dua	kali	
lebih	besar	mengalami	gangguan	mental	seperti	depre-
si	dan	kecemasan	dibanding	populasi	umum.	Penyakit	
kronis	 tersebut	 dapat	 berupa	 stroke,	 diabetes,	 kanker,	
serta	gangguan	nyeri	kronis.
	 Beberapa	studi	memperlihatkan	bahwa	terdapat	
kaitan	yang	erat	antara	penyakit	kronis	dengan	ganggu-
an	mental	emosional.	Misalnya	pada	studi	yang	dilaku-
kan	Moghim	 (2018),	 ditemukan	 10	 hingga	 87	 persen	
pasien	 dengan	 penyakit	 nyeri	 kronis	 memiliki	 gejala	
depresi,	sementara	hampir	setengah	dari	semua	pasien	
nyeri	 kronis	 pria	 dan	dua	pertiga	 pasien	nyeri	 kronis	
wanita	juga	menunjukkan	kecemasan.	Selain	gangguan	
kecemasan	dan	depresi,	 gangguan	mental	 lain	 seperti	
gangguan	 stres	 pascatrauma,	 gangguan	 penyesuaian	
diri,	dan	gangguan	tidur	juga	seringkali	dihadapi	oleh	
pasien	yang	menderita	penyakit	kronis.
	 Sayangnya,	banyak	dari	kondisi	kesehatan	men-
tal	ini	memperburuk	gejala	penyakit	kronis,	oleh	kare-
na	itu	penting	untuk	menggunakan	strategi	yang	kom-
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putus	asa	yang	dekat	dengan	suasana	perasaan	depre-
sif.	Sehingga	gangguan	suasana	perasaan	seperti	depre-
si	dan	kecemasan	menjadi	keluhan	umum	dari	pasien	
dengan	penyakit	kronis.

Kapan Harus Mencari Bantuan untuk Mengatasi Penya-
kit Kronis?
Sumber	stres	pada	pasien	dengan	penyakit	kronis	dapat	
disebabkan	 oleh	 ketidakpastian	 tentang	 masa	 depan,	
ketidakpastian	 kesembuhan	 penyakit,	 disabilitas,	 dan	
kelelahan	menjalani	perawatan	kesehatan.	Ada	bebera-
pa	gejala	stres	yang	bisa	diperhatikan	pada	pasien	pen-
yakit	kronis,	seperti	:	

1.	 Iritabilitas,	ketidakstabilan	suasana	perasaan
2.	 Kecemasan,	ketegangan,	kesedihan
3.	 Kehilangan	 minat	 pada	 hal	 yang	 biasanya	

dilakukan
4.	 Tidur	terganggu
5.	 Merasa	mudah	lelah
6.	 Sakit	dan	nyeri	tubuh,	termasuk	sakit	kepala
7.	 Sulit	 mempertahankan	 konsentrasi,	 mudah	

lupa
	 Apabila	memiliki	 gejala-gejala	 tersebut,	 sebai-
knya	tidak	menunda	mencari	bantuan	tenaga	kesehatan	
jiwa	sedini	mungkin	untuk	membantu	pasien	memaha-
mi	dan	mengatasi	gejala	tersebut	dengan	lebih	baik.
Jika	Memiliki	Penyakit	Kronis,	Bagaimana	Bisa	Mem-
buat	Hidup	Saya	Lebih	Baik?
	 Manusia	memiliki	kemampuan	luar	biasa	untuk	
merespon	dan	pulih	dari	situasi	yang	merugikan,	terma-
suk	untuk	merespon	secara	psikologis	dengan	melaku-
kan	 adaptasi	 kognitif	 ketika	 harus	menyesuaikan	 diri	
dengan	situasi	yang	tidak	ideal.	

Menemukan Arti
	 Memiliki	 pengetahuan	 tentang	 penyebab	 pen-
yakit	 adalah	 bagian	 penting	 dalam	masa	 penerimaan	
dan	penyesuaian	diri	seseorang.	Mendapatkan	penjela-
san	 dari	 profesional	 dari	 pertanyaan-pertanyaan	 ten-
tang	penyakit	kronis	yang	diderita	akan	membantu	pa-
sien	memiliki	makna	pada	situasi	baru	dan	membantu	
menyesuaikan	diri	dalam	kehidupannya	bersama	pen-
yakit	itu.	Selain	memahami	penyakit	tersebut,	memili-
ki	perspektif	baru	seperti	menemukan	kekuatan	batin,	
apresiasi	baru	untuk	hidup,	atau	hubungan	yang	lebih	
mendalam	dengan	orang	 terdekat	 juga	bisa	memban-
tu	orang	merasa	lebih	baik	dan	menyukai	dirinya	yang	
‘baru’.	

Memiliki Kembali Kendali
	 Menyadari	diri	memiliki	perubahan	kehidupan	
sebagai	akibat	dari	efek	penyakit	akan	mempengaruhi	
perasaan	 hilangnya	 kendali	 diri.	 Sehingga	 mendapa-
tkan	 kembali	 kendali	 tersebut	 penting	 dalam	 banyak	
perubahan	kehidupan.	Menemukan	informasi	tentang	
penyakit	serta	pengobatan,	dan	menemukan	cara	untuk	
mengatasi	penyakit	 adalah	usaha	untuk	mendapatkan	
kembali	kendali	dan	harapan.

Bersyukur, karena ini Bisa Menjadi Lebih Buruk
	 Berikutnya	 adalah	 fokus	pada	keterlibatan	da-
lam	 pemikiran	 dan	 aktivitas.	Mengetahui	 atau	mem-
bayangkan	bahwa	segala	sesuatunya	bisa	menjadi	 leb-
ih	 baik	 dan	 lebih	 buruk	 	 membantu	 seorang	 merasa	
lebih	 baik	 tentang	 dirinya	 sendiri.	 Selalu	 ada	 situasi	
yang	lebih	buruk	untuk	dibayangkan,	bahwa	ada	orang	
lebih	 buruk	 dari	 kondisi	 dirinya	 dapat	 menimbul-
kan	 perasaan	 positif	 seperti	 rasa	 bersyukur.	Misalnya	
pernyataan	 “Saya beruntung, saya tidak seburuk itu..., 
saya masih memiliki....”	bisa	menunjukkan	bahwa	masa	
penyesuaian	diri	berjalan	positif.
	 Menyesuaikan	diri	 juga	bisa	dilakukan	dengan	
mengingat	 bahwa	 ada	 orang	 orang	 yang	 sama	 seper-
ti	mereka,	merasa	 diri	 tidak	 sendirian	 untuk	menge-
lola	 berbagai	 perubahan	 dengan	 masalah	 kesehatan	
dan	perawatan.	Selain	 itu,	ada	beberapa	hal	yang	bisa	
dilakukan	pasien	untuk	membantu	menyesuaikan	diri	
seperti	:
•	 Makan	makanan	yang	sehat.
•	 Melakukan	aktivitas	fisik	yang	rutin
•	 Menghindari	 mekanisme	 koping	 negatif	 seperti	

konsumsi	alkohol	dan	penyalahgunaan	zat.
•	 Mencoba	melakukan	aktivitas	mengelola	stres	sep-

erti	meditasi.
•	 Menemukan	bantuan	orang	terdekat
•	 Tetap	berhubungan	dengan	keluarga	dan	teman

	 Demikian	 langkah-langkah	yang	dapat	dilaku-
kan	 untuk	 memahami	 dan	 meningkatkan	 kesehatan	
mental	 pada	 pasien	 dengan	 penyakit	 kronis.	 Kualitas	
hidup	 yang	 baik	 dapat	 dicapai	 dengan	 penanganan	
yang	 optimal	 terkait	 kesehatan	 fisiknya	 dengan	 rutin	
menjalani	 perawatan	 untuk	 penyakit	 kronisnya	 dan	
juga	manajemen	kesehatan	mental	dengan	memperha-
tikan	aspek	kejiwaan	dari	pasien	dengan	penyakit	kro-
nis	tersebut.
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lenggaraan	 tata	 kelola	 mutu	 RS	 yang	 baik.	 Sebagai	
bentuk	pertanggungjawaban	kepada	Direktur,	Komite	
Mutu	RSJ	Provinsi	Bali	membuat	laporan	berkala.	Mak-
sud	 penyusunan	 Laporan	 Semester	 I	 TA	 2021	 adalah	
sebagai	laporan	pertanggungjawaban	penyelenggaraan	
tata	 kelola	 mutu	 RS	 untuk	 meningkatkan	 mutu	 dan	
mempertahankan	 standar	 pelayanan	 di	 RSJ	 Provinsi	
Bali.	Laporan	ini	dapat	memberikan	gambaran	tentang	
pencapaian	 penyelenggaraan	 mutu	 RS	 dengan	 mem-
perhatikan	7	 (tujuh)	dimensi	mutu,	 yaitu:	 aman,	 adil,	
berorientasi	 pasien,	 tepat	 waktu,	 efektif,	 dan	 efisien.	
Laporan	 yang	 disajikan	 memberi	 gambaran	 tentang	
kondisi	yang	dicapai	 saat	 ini,	kendala	dan	permasala-
han	yang	terjadi	dalam	upaya	pencapaian	kinerja,	serta	
upaya-upaya	yang	sudah	dilaksanakan.

 Sasaran dan Hasil Capaian Indikator Mutu Prior-
itas Rumah Sakit

	 Sasaran	 adalah	 hasil	 yang	 akan	 dicapai	 secara	
nyata	dalam	rumusan	yang	 lebih	 spesifik,	 terukur,	 se-
dangkan	indikator	adalah	ukuran	tingkat	keberhasilan	
pencapaian	sasaran	untuk	diwujudkan	pada	TA	2021.	
Setiap	 indikator	 disertai	 dengan	 rencana	 target	 mas-
ing-masing.	Pelayanan	prioritas	RSJ	Provinsi	Bali	tahun	
2021	adalah	pelayanan	jiwa	dewasa	yang	memiliki	ind-
ikator	mutu	prioritas	Rumah	Sakit	sebagai	berikut:	

1. Indikator Area Klinis

	 Capaian	indikator	area	klinis	yang	terdiri	dari	4	
indikator	mutu	pada	semester	I	TA	2021	dilihat	secara	
rata-rata	masih	berada	di	bawah	target	yang	ditetapkan.

	 Rumah	 Sakit	 Jiwa	 Provinsi	 Bali	 adalah	 UPT	
yang	melaksanakan	tugas	di	bidang	pelayanan	keseha-
tan	perorangan	dengan	kekhususan	di	bidang	keseha-
tan	 jiwa.	 Pelayanan	 kesehatan	 perorangan	 dilakukan	
secara	paripurna	dengan	menyediakan	pelayanan	rawat	
inap,	rawat	jalan,	dan	gawat	darurat.	Menurut	Permen-
kes	nomor	80	tahun	2020,	Komite	Mutu	Rumah	Sakit	
yang	 selanjutnya	 disebut	 Komite	 Mutu	 adalah	 unsur	
organisasi	non	struktural	yang	membantu	Direktur	RS	
dalam	mengelola	dan	memandu	program	peningkatan	
mutu	dan	keselamatan	pasien,	serta	mempertahankan	
standar	pelayanan	RS.
	 Setiap	 RS	 wajib	menyelenggarakan	 tata	 kelola	
mutu	yang	dilakukan	oleh	Komite	Mutu	dengan	tujuan	
peningkatan	mutu	dan	keselamatan	pasien	di	RS	secara	
menyeluruh	melalui	perbaikan	mutu	yang	berkesinam-
bungan.	 Penyelenggaraan	 tata	 kelola	 mutu	 selanjutn-
ya	akan	dievaluasi	dan	dilaporkan	secara	berkala	oleh	
Komite	Mutu	kepada	Direktur	dan	dilaporkan	kepada	
Dewan	 Pengawas	 RS.	 Laporan	 berkala	 yang	 disusun	
terdiri	atas	laporan	semester	dan	laporan	tahunan	yang	
keduanya	 merupakan	 laporan	 pelaksanaan	 tugas	 dan	
fungsi	serta	memuat	perkembangan	dan	hasil	pencapa-
ian	kinerja	Komite	Mutu	RS	dalam	kurun	waktu	 satu	
semester	maupun	satu	tahun.
	 Laporan	 berkala	 ini	 merupakan	 bentuk	 per-
tanggungjawaban	 kinerja	 Komite	 Mutu	 yang	 dapat	
menjadi	media	informasi,	umpan	balik	(feedback),	dan	
menjadi	bahan	evaluasi	terhadap	penyelenggaraan	tata	
kelola	mutu	RS.	Laporan	ini	dimaksudkan	untuk	meng-
etahui	dan	menilai	sejauh	mana	pencapaian	kinerja	dan	
perkembangan	program	yang	telah	dilaksanakan	setiap	
periode	dengan	mengacu	pada	Program	Mutu	RS	 ta-
hun	2021.

Maksud dan Tujuan

	 RS	 berkewajiban	 meningkatkan	 mutu	 dan	
mempertahankan	standar	pelayanan	RS	melalui	penye-

Capaian indikator Mutu prioritas 
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	 Untuk	 indikator	 mutu	 kelengkapan	 assesment 
awal	medis	dalam	waktu	24	jam	setelah	pasien	masuk	
rawat	inap	sebesar	54,43%	dan	belum	memenuhi	stan-
dar	100%,	capaian	 ini	menurun	dari	semester	I	 tahun	
2020	sebesar	20,67%.	
	 Untuk	 indikator	 kepatuhan	 terhadap	 Clinical 
Pathway	sebesar	77,08%	dan	belum	memenuhi	standar	
80%,	capaian	ini	meningkat	dari	semester	I	tahun	2020	
sebesar	13,8%.	
	 Untuk	 indikator	 mutu	 kelengkapan	 pengisian	
rekam	medis	24	jam	sejak	setelah	selesai	pelayanan	se-
besar	 82,48%	 dari	 target	 100%,	 capaian	 ini	 menurun	
dari	semester	I	tahun	2020	sebesar	3,3%.	
	 Untuk	 indikator	 mutu	 kepatuhan	 jam	 visite 
dokter	spesialis	sebesar	12,77%	dari	target	80%.	Indika-
tor	ini	merupakan	indikator	baru	untuk	indikator	mutu	
prioritas	 RS,	 oleh	 karena	 itu	 tidak	 kami	 bandingkan	
dengan	semester	l	TA	2020	yang	masih	merupakan	ind-
ikator	mutu	lokal	di	instalasi	rawat	inap.

2. Indikator Area Manajemen

	 Capaian	indikator	area	manajemen	yang	terdiri	
dari	8	indikator	mutu	pada	semester	I	dilihat	secara	ra-
ta-rata	masih	ada	2	indikator	mutu	atau	25%	di	bawah	
target	yang	ditetapkan	dan	6	indikator	mutu	atau	75%	
yang	 telah	 mencapai	 bahkan	 melebihi	 standar	 yang	
ditetapkan.	
	 Indikator	 mutu	 yang	 telah	 mencapai	 bahkan	
memebihi	 standar	 yaitu	 indikator	 mutu	 kepatuhan	
penggunaan	 formularium	 nasional	 capaian	 sebesar	
100%	 dari	 target	 80%;	 indikator	 mutu	 kepuasan	 pa-
sien	dan	keluarga	2021	sebesar	85,05%	dari	target	80%;	
indikator	 mutu	 kecepatan	 respon	 terhadap	 komplain	
pada	sebesar	100%	dari	target	75%.	Pada	bulan	Januari	
tidak	ada	komplain	yang	dilaporkan	(nihil);	 indikator	
mutu	pemberian	psikoedukasi	tentang	kepatuhan	pen-

gobatan	kepada	pengampu	pasien	sebesar	98,76%	dari	
target	90%;	indikator	mutu	kecepatan	waktu	pemberi-
an	informasi	tentang	tagihan	pasien	rawat	inap	sebesar	
100%	dari	 target	100%;	 indikator	mutu	rata-rata	 lama	
waktu	tunggu	penyelesaikan	administrasi	pasien	pulang	
di	instalasi	rawat	inap	dewasa	sebesar	23,02	menit	dari	
standar	≤60	menit.
	 Sedangkan	 indikator	mutu	 yang	masih	berada	
dibawah	standar	yang	ditetapkan	yaitu:	indikator	mutu	
ketepatan	 waktu	 pemberian	 imbalan/insentif	 bagi	
pegawai	sebesar	83,33%	dari	target	100%	dan	indikator	
mutu	kecepatan	waktu	menanggapi	kerusakan	alat	se-
besar	72,26%	dari	target	80%.

3. Indikator Area Sasaran Keselamatan Pasien

	 Capaian	indikator	area	manajemen	yang	terdi-
ri	dari	6	indikator	mutu	pada	semester	I	dilihat	secara	
rata-rata	masih	 ada	 2	 indikator	mutu	 atau	 33,33%	 di	
bawah	target	yang	ditetapkan	dan	4	indikator	mutu	atau	
66,67%	yang	 telah	mencapai	bahkan	melebihi	 standar	
yang	ditetapkan.	
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Indikator	mutu	 yang	masih	 berada	 di	 bawah	 standar	
yang	ditetapkan	yaitu	indikator	mutu	kepatuhan	identi-
fikasi	pasien	sebesar	99,86%	dari	target	100%.	Untuk	in-
dikator	mutu	kepatuhan	melakukan	teknik	SBAR-CA-
BAK	 saat	 pelaporan	 lisan	 per	 telepon	 sebesar	 88,57%	
dari	 target	100%,	 teknik	 saat	pelaporan	sudah	dilaku-
kan	 dengan	 benar	 namun	 dikarenakan	 verifikasi	 ter-
hadap	 instruksi	 yang	diberikan	belum	ditandatangani	
dalam	1x24	jam	menyebabkan	capaian	indikator	ini	be-
lum	bisa	mencapai	standar	yang	ditetapkan.	
	 Dan	untuk	indikator	mutu	yang	telah	mencapai	
bahkan	memebihi	standar	yaitu	indikator	mutu	insiden	
keamanan	obat	yang	perlu	diwaspadai	sebesar	0%	dari	
target	 0%;	 kepatuhan	 penandaan	 pada	 tindakan	 gigi	
sebesar	 100%	 dari	 target	 100%;	 kepatuhan	 cuci	 tan-
gan	sebesar	88,59%	dari	 target	85%;	kepatuhan	upaya	
pencegahan	risiko	cidera	akibat	pasien	jatuh	pada	pa-

sien	rawat	inap	pada	semester	I	TA	2021	sebesar	100%	
dari	target	100%.	
	 Komite	Mutu	RSJ	Provinsi	Bali	selalu	berupaya	
melaksanakan	tugas	dan	fungsi	dalam	upaya	peningka-
tan	mutu	dan	keselamatan	pasien	RS	pada	 semester	 I	
TA	2021.	Dukungan	 seluruh	 staf	dan	manajemen	da-
lam	proses	pelaksanaan	menjadi	penyemangat	Komite	
Mutu	dalam	meningkatkan	kinerja.	Keberhasilan	 atas	
pencapaian	kinerja	pada	 semester	 I	TA	2021	hendak-
nya	dapat	dipertahankan	dan	ditingkatkan	serta	dapat	
menjadi	parameter	untuk	pencapaian	kinerja	selanjut-
nya.	Hal-hal	yang	menjadi	kendala	dan	permasalahan	
untuk	mencapai	target	dan	rencana	kinerja	diharapkan	
dapat	 diselesaikan	 melalui	 proses	 continuous	 quality	
improvement	dengan	cara	memperbaiki,	mencari	solu-
si,	dan	alternatif	penyelesaiannya.
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RSJ	Provinsi	Bali	menyediakan	layanan	kesehatan	gigi	dan	mulut	di	poliklinik	setiap	hari	kerja	baik	
untuk	pasien	rawat	inap	maupun	masyarakat	umum.
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Pelantikan dan Pengukuhan Jabatan

Pelantikan	dan	Pengukuhan	Jabatan	Administrator,	Pengawas,	dan	Jabatan	Fungsional	di	Lingkungan	
Pemerintah	Provinsi	Bali	dilaksanakan	pada	26	Februari	2021.

Pelayanan Gigi dan Mulut 
di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Gallery



Gerakan	menggunakan	kain	tenun	Tradisional	Endek	Bali	pada	1	Maret	2021.	Pegawai	di	lingkungan	
RSJ	Provinsi	Bali	rutin	memakai	endek	setiap	hari	Selasa.
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Gerakan Menggunakan Kain Tenun
 Tradisional Endek Bali

Gallery



Dalam	 rangka	 memperingati	 Hari	 Kesiapsiagaan	 Bencana	 (HKB)	 setiap	 tanggal	 26	 April,	 RSJ	
Provinsi	Bali	terus	meningkatkan	upaya	kesadaran	dan	partisipasi	semua	pihak	dalam	kesiapsiagaan	
bencana	serta	menerapkan	langkah	dan	strategi	“Siap	untuk	Selamat”.
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Hari Kesiapsiagaan Bencana

Penyuluhan/edukasi kesehatan 
oleh RSJ Provinsi Bali

Penyuluhan/edukasi	kesehatan	oleh	RSJ	Provinsi	Bali	dilakukan	melalui	dua	cara	yaitu	penyuluhan	
secara	langsung	maupun	daring	dalam	program	Gema	Jiwa	Shanti	via	Zoom.		Penyuluhan	secara	
rutin	dilaksanakan	di	 ruang	 tunggu	klinik	 jiwa	dengan	sasaran	para	pengunjung	oleh	 tim	PKRS	
bersama	para	mahasiswa	praktek	di	RSJ	Provinsi	Bali.

Gallery



Kegiatan	yoga	dilaksanakan	di	wantilan	RSJ	Provinsi	Bali	diikuti	oleh	pasien	Rehabilitasi	Psikososial	
dan	juga	dilaksanakan	oleh	pasien	lain	di	ruang	perawatan.

Pelita Jiwa Edisi V 2021   [33]

Monev Pelaksanaan Sisrute 
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Monev	pelaksanaan	Sisrute	oleh	Dinas	Kesehatan	Provinsi	Bali	ke	RSJ	dalam	upaya	optimalisasi	pelak-
sanaan	rujukan	antar	fasilitas	kesehatan	diterima	oleh	Wadir	Pelayanan	RSJ	Provinsi	Bali	pada

Kegiatan Yoga Pasien RSJ 
Provinsi Bali

Gallery



Monitoring	dan	Evaluasi	Pelayanan	Publik	oleh	Biro	Organisasi	Setda	Provinsi	Bali	di	RSJ	Provinsi	Bali	
pada	23	Juni	2021	diterima	oleh	Direktur	RSJ	Provinsi	Bali	didampingi	Wakil	Direktur	Administrasi	
dan	Sumber	Daya.
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VAKSINASI COVID-19 PADA KLOMPOK LANSIA YANG SEDANG 
MENJALANAI RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik 
oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Bali

Gallery



Upacara	 Peringatan	Kemerdekaan	Republik	 Indonesia	 ke-76	 di	 Lingkup	Rumah	 Sakit	 Jiwa	Provinsi	
Bali	 dilaksanakan	 secara	 hikmat	 dengan	menerapkan	 protokol	 kesehatan.	 Upacara	 Pengibaran	 dan	
Penurunan	Bendera	dihadiri	oleh	jajaran	manajemen	Rumah	Sakit	Jiwa	serta	perwakilan	dari	pejabat	
fungsional.
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Layanan Cuci Mobil dan Motor Instalasi 
Rehabilitasi Psikososial RSJ Provinsi Bali

Sambil	menunggu	proses	pelayanan	rawat	jalan	di	RSJ	Provinsi	Bali,	mari	manfaatkan	layanan	cuci	mo-
tor/mobil	dengan	tarif	terjangkau	binaan	Instalasi	Rehabilitasi	Psikososial.	Untuk	informasi	lebih	lanjut,	
silahkan	datang	di	bagian	Informasi	atau	hubungi	CS	di	081246422848

Upacara Peringatan HUT RI ke-76

Gallery
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Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 

Kegiatan ODGJ 
Dalam Ruang Perawatan Rawat Inap

Menyambut	HANI	 (Hari	Anti	Narkoba	 Internasional)	 RSJ	 Provinsi	 Bali	melalui	 Instalasi	 Rehabilitasi	
NAPZA	melaksanakan	serangkaian	lomba	yang	dibuka	pada	21	Juni	2021,	diikuti	oleh	residen	yang	se-
dang	menjalani	Rehabilitasi	Napza.	Berbagai	kegiatan	lomba	sudah	dipersiapkan	diantaranya	Lomba	cer-
das	cermat,lomba	jepit	botol	estafet,	lomba	Futsal	dan	ada	pula	acara	berbagi	informasi	melalui	Sharing	
Sesion	dan	juga	BISIKIN	(Bincang	Asik	Anti	NAPZA).	

Gallery



SOSIALISAI SIM RS

Pelatihan NAPZA

Pelatihan	reguler	tata	laksana	adiksi	(Prestasi)	RSJ	Provinsi	Bali	dilaksanakan	pada	29	November-2	Desember	
2021	diikuti	oleh	35	peserta	yang	terdiri	atas	30	perawat	dan	5	orang	dokter.
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Vaksinasi Bagi Penyandang Disabilitas 
di SLB Negeri 1 Bangli

Family Support Group 

Tim	Vaksinasi	Rumah	Sakit	Jiwa	Provinsi	Bali	melaksanakan	kegiatan	vaksinasi	di	SLB	Negeri	1	Bangli	
pada	Rabu,	18	Agustus	2021.Vaksinasi	dengan	sasaran	64	penyandang	disabilitas	ini	dihadiri	oleh	Ketua	
Tim	Penggerak	PKK	Kabupaten	Bangli,	Ny.	Sariasih	Sedana	Arta	dan	Wadir	Pelayanan	RSJ	Provinsi	Bali.

Family	Support	Group	(FSG)	pada	29	September	2021	merupakan	kegiatan	yang	rutin	dilaksanakan	
dalam	rangka	membangun	komunikasi	antara	Pihak	RSJ	Bali	dengan	keluarga	pasien.
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Bakti Sosial Serangkaian 
Hari Kesehatan Jiwa Sedunia

Bakti	Sosial	RSJ	Provinsi	Bali	pada	8	Oktober	2021	berlokasi	di	Desa	Selat,	Kecamatan	Susut,	Kabupat-
en	Bangli.	Beberapa	rangkaian	kegiatan	baksos	terpadu	meliputi	penyuluhan	kesehatan	jiwa,	pelayanan	
kesehatan	jiwa	dan	konsultasi,	serta	pelayanan	vaksinasi	COVID	-19,	homecare,	dan	pemberian	bantuan	
sembako	kepada	beberapa	ODGJ	setempat.

RSJ	Provinsi	Bali	bersama	PPNI	RSJ	Provinsi	Bali	melaksanakan	kegiatan	Pengabdian	Masyarakat	berupa	
skrining	kesehatan	jiwa,	pengobatan	dan	penyerahan	bantuan	bagi	masyarakat	yang	terdampak	bencana	
di	Desa	Abang	Batu	Dinding	Kec.	Kintamani	Kab.	Bangli	pada	3	November	2021.
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Kunjungan Kerja Direktur RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem 
Provinsi Sumatra Utara

Kunjungan	kerja	Direktur	Rumah	Sakit	Jiwa	Prof.	Dr.	Muhammad	Ildrem	Provinsi	Sumatra	Utara	pada	
25	Novemver	2021	diterima	oleh	Direktur	Rumah	Sakit	Jiwa	Provinsi	Bali.	Rombongan	berkesempatan	
melihat	kegiatan	pelayanan	secara	umum,	dan	pelayanan	Rehabilitasi	NAPZA	di	Graha	Darmawangsa	
RSJ	Provinsi	Bali.

Pelatihan Transcranial Magnetic 
Stimulator (TMS)

Pelatihan	TMS	berlangsung	 selama	3	hari	 (24-26	November	2021)	dalam	upaya	peningkatan	kualitas	
pelayanan	di	RSJ	Provinsi	Bali.	Dengan	adanya	TMS	diharapkan	nantinya	dapat	menunjang	pelayanan	
kesehatan	jiwa	yang	lebih	baik	kepada	masyarakat.
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HKJS	yang	diperingati	setiap	tanggal	10	Oktober,	pada	tahun	ini	mengambil	tema	Mental	Health	in	An	
Unequal	World.	Beberapa	rangkaian	acara	yang	diikuti	oleh	seluruh	RSJ	se-Indonesia	melalui	daring	da-
lam	Sarasehan	HKJS	2021.	Adapun	acaranya	meliputi,	 seminar	 ilmiah,	pemotongan	 tumpeng	di	Aula	
Rumah	Sakit	Jiwa	Provinsi	Bali.

Sarasehan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia
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Kunjungan Kepala BNNP Bali beserta rombongan ke 
RS Jiwa Provinsi Bali untuk meninjau fasilitas instalasi Rehabilitasi Nafza
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DARING RAWAT JALAN DAN DARING RAWAT INAP
Kegiatan RSJ dalam rangka memberikan pelayanan konsultasi den-
gan petugas faskes dan komunikasi pasien dengan keluarga pasien 

melalui Daring 
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Rapat PMKP






