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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 
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dapat diterbitkan. 

Pandemi COVID-19 membawa perubahan pada setiap 
sisi kehidupan termasuk juga dalam tatanan pelayanan 
kesehatan. Tidak ada pilihan lain bagi kita semua selain 
beradaptasi dengan pandemi ini yang kita kenal dengan 
adaptasi kebiasaan baru.

Buletin Pelita Jiwa ini merupakan  salah satu media 
komunikasi antara rumah sakit dengan masyarakat dan 
instansi terkait sebagai mitra RSJ dengan harapan mampu 
menambah pengetahuan tentang masalah kesehatan jiwa 
dan mensosialisasikan kegiatan – kegiatan yang telah 
dilakukan RSJ Provinsi Bali sepanjang tahun 2020 ini.

Pada edisi ini, kami berusaha menyajikan informasi – 
informasi yang berhubungan dengan adaptasi kebiasaan 
baru baik yang dilakukan di RSJ Provinsi Bali maupun 
informasi lain yang kiranya dapat memberi manfaat bagi 
pembaca buletin ini. 

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.

Redaktur
IGPN Kesuma Putra, S.Kep. Ns. MM
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Pandemi COVID-19 di Tengah Masyarakat

 Hampir sepanjang tahun 2020, pandemi 
COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan 
individu dan sosial. Kehidupan individu yang 
menyentuh emosi, pikiran, dan perasaan berupa 
ketakutan karena ketidakpastian mewarnai kese-
harian individu. Virus corona dalam bulan-bulan 
pertama telah mengambil alih kendali otak ma-
nusia yang kreatif dan optimis dikalahkan oleh 
respon limbik dimana neurotransmiter waspa-
da memenuhi seluruh otak akibat virulensi dan 
penyebab kematian fantastis bagi manusia.

 Masyarakat terbelah dalam kebingungan 
dan kegalauan mekanisme koping adaptasi yang 
menguji sifat kegotongroyongan manusia dimana 
beragam perilaku di lini kehidupan keluarga dan 
masyarakat dimunculkan dengan perilaku me-
mentingkan diri sendiri. Masih teringat ketika di 
berbagai tempat seperti toko penyedia obat, bahan, 
sarana dan alat yang mengatasi virus habis dikua-
sai sendiri, saat itulah masyarakat kehilangan ko-
hesitas dan kebersamaan.

 WHO pun menyatakan kedaruratan keseha-
tan masyarakat yang meresahkan dunia. Presiden 

mengeluarkan Keputusan No 11 dan 12 tahun 
2020 yang menyatakan COVID-19 sebagai ben-
cana nasional non alam. Pemerintah sangat serius 
melindungi rakyat di tengah ketidakpastian pola 
dan eskalasi penyebaran. Dengan dikomandani 
oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasion-
al dan Daerah, pemerintah setiap hari menyam-
paikan kepada publik jumlah kasus yang sakit, 
diobati, disembuhkan, dan meninggal disertai 
edukasi untuk mencegah penularan. Pengendalian 
dan pencegahan menjadi tanggung jawab bersa-
ma. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan 
semua pihak adalah kunci utamanya. 

 Jargon terbaru dalam pengendalian penyeba-
ran virus adalah Ingat Pesan Ibu terapkan 3 M. M 
pertama yakni memakai masker dimanapun teru-
tama saat berada di tengah keramaian dan sedang 
berbicara dengan orang lain, M kedua adalah men-
cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap 
saat karena aliran air sabun sangat efektif melarut-
kan virus dan kuman di permukaan kulit, lalu M 
ketiga yaitu selalu menjaga jarak dengan orang lain 
dan tidak berkerumun. 3 M juga menjadi akronim 
iMan, iMun dan aMan. Dengan 3 M yang menja-
di pola perilaku sehari-hari terjadi tata kehidupan 

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Berubah Menuju 
Bali Era Baru Bersama Pandemi COVID-19

Direktur UPTD.  Rumah  Sakit Jiwa Provinsi Bali
dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
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Bali Era Baru yang produktif dan aman. Pulihn-
ya kesehatan masyarakat dari wabah COVID-19 
merupakan tanda segera bangkitnya perekonomi-
an Bali yang anjlok akibat bisnis pariwisata yang 
mengalami dampak sangat besar selama pandemi.

 Namun hal tersebut tidak semudah memba-
likkan telapak tangan. Pada kenyataan di lapangan, 
pelanggaran disipiln 3 M masih terus terjadi, oleh 
sebab itu Gubernur Bali mengeluarkan PERGUB 
No. 46 Tahun 2020, yang mengatur tentang Sanksi 
Administratif bagi pelanggar Protokol Kesehatan. 
Adanya Pergub tersebut bertujuan agar tercapai 
keseimbangan antara kewajiban dan tanggung 
jawab sesuai Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020. 
Besaran denda yg diterapkan adalah Rp. 100.000,- 
bagi perorangan, dan Rp. 1.000.000,- bagi pelaku 
usaha dan tempat fasilitas umum lainnya yang me-
langgar aturan. 

UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Berubah

 Rumah sakit Jiwa Provinsi Bali adalah Unit 
Pelaksana Teknis Daerah dengan visi menjadi 
rujukan kesehatan jiwa dan pendidikan utama 
berstandar internasional dengan filosofi Nangun 
Atma lan Jana Kertih Loka Bali dan misi yang  dija-
barkan singkat adalah meningkatkan kompetensi 
SDM secara berkelanjutan menuju pelayanan yang 
paripurna dan prima dengan memanfaatkan aset, 
alkes dan sarana prasarana bagi pelayanan dan pe-
nelitian dengan anggaran dan utilitas yang terukur, 
memanfaatkan validitas dan update informasi dig-
ital bagi tata kelola SDM, alkes dan sarana prasara-
na serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan 
dan penelitian kepada pelanggan internal dan ek-

sternal berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan 
pelanggan

 RSJ melakukan perubahan dalam tata kelola 
di semua lini layanan untuk menghadapi kondisi 
pandemi. Perubahan tata kelola Orang Dengan 
Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan prediksi tambahan 
infeksi baru, pasien dengan komorbid dan dengan 
infeksi COVID-19. Prosedur tetap pasien dengan 
pola diagnosis dan intervensi sebelum pandemi 
harus disesuaikan. Penataan ulang kondisi sarana, 
tata kelola, alkes, dan SDM merupakan pekerjaan 
yang tidak mudah dalam waktu hanya tiga bulan. 
Secara bersamaan juga diharuskan menyiapkan 
pola pelacakan bagi penderita yang masih sepu-
tar prediksi karena pedoman diagnosis dan terapi 
yang selalu berubah. Ditambah dengan masih ter-
batasnya sarana diagnosis sebagai baku emas stan-
dar yakni PCR, baik laboratorium, laporan hasil, 
dan sarana pengambilan sampelnya.

 Tugas utama RSJ adalah memulihkan gang-
guan jiwa dan membantu menemukan kapasitas 
individu untuk berkumpul dan berdaya di ten-
gah keluarga dan masyarakat. Sementara dengan 
adanya fenomena pola penularan dan penyebaran 
COVID-19 menjadi tantangan tersendiri yang di-
atasi oleh para SDM dokter, perawat, nakes lain, 
dan non nakes sebagai pendukung pelayanan. Para 
SDM tersebut menghadapi ketakutan dan kece-
masan di tengah tanggung jawab sebagai petugas 
kesehatan. Pertanyaan yang sering muncul adalah: 
Apakah berani melayani semua pasien? Apakah 
pasien ini aman diperiksa? Kenapa harus melaku-
kannya jika ada risiko terkena COVID-19? Apa-
kah hanya dengan naluri pengabdian saja melawan 
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COVID-19 sementara sangat gencar berita lebih 
dari 100 orang dokter gugur dalam pengabdian 
dan banyak tenaga medis lainnya? Hal ini tentu 
harus diatasi karena pelayanan di RSJ tidak boleh 
berhenti, pelayanan harus lebih hati-hati dan yang 
terpenting adalah SDM siap bekerja dengan bekal 
pengetahuan pengendalian penyebaran infeksi 
COVID-19 dan terlindungi dengan sarana dan 
prasarana yang memadai sesuai kondisi pandemi. 

 Selama ini, sarana dan prasarana sebelum 
pandemi sangatlah simpel karena tata ruang di RSJ 
mengacu pada lingkungan terbuka dan nyaman. 
Ketersediaan ruangan perawatan dengan ancaman 
infeksi serius dan penyakit menyebar dengan cepat 
masih terbatas yang disebut sebagai ruang isolasi. 
Jadi penyiapan sarana dan ruangan harus dilaku-
kan dengan cepat bersama layanan yang sedang 
berlangsung. Sementara referensi untuk mencari 
standar sarana layanan infeksi COVID-19 sangat 
terbatas baik jenis dan tempatnya. Adakalanya ba-
han yang harus disediakan belum ada atau belum 
dianggarkan. Hal ini harus dicarikan solusi dan 
diputuskan secara cepat namun tetap dengan dasar 
yang benar. Perubahan yang terjadi dilakukan den-
gan mengumpulkan seluruh SDM baik para peja-
bat dan fungsional dan staf non nakes. Baik PNS 
maupun non PNS untuk bersama menyiapkan diri 
menghadapi layanan di era Pandemi COVID-19. 
Atas dasar itu dilakukan arahan untuk implemen-
tasi menghadapi pandemi COVID-19 dan mem-
persiapkan Tatanan Bali Era Baru bagi keterse-
diaan sarana dan prasarana, tata kelola dan SDM 
seluruh layanan di dalam dan di luar RSJ yang 

dilakukan terhadap pasien ODGJ. Keputusan Di-
rektur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali no-
mor : 188.4/5250/Rs.Jiwa/2020 tentang tentang pe-
rubahan atas Keputusan Direktur UPTD Rumah 
Sakit Jiwa Provinsi Bali nomor : 188.4/ 2265/ rs.
jiwa/ 2020 tentang Tim Penanggulangan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) pada UPTD Ru-
mah Sakit Jiwa Provinsi Bali mengatur perubahan 
pada tiga lini. Tim Pelayanan dan Penafisan Medis 
pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Tim 
Penguatan Informasi dan Penguatan Sarana dan 
Prasarana di Rumah Sakit pada UPTD Rumah 
Sakit Jiwa Provinsi Bali, Tim Pemulasaran dan 
Tim Evakuasi Jenasah pada UPTD Rumah Sakit 
Jiwa Provinsi Bali dan Tim Pengawas Pelaksanaan 
Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. 

Tim Pengawas Pelaksanaan Protokol Tatanan Ke-
hidupan Era Baru di UPTD Rumah Sakit Jiwa 
Provinsi Bali memiliki tugas:

1. Menyiapkan SPO Pelaksanaan Pengawasan / 
Pemantauan Pelaksanaan Protokol Tatanan 
Kehidupan Era Baru di UPTD Rumah Sakit 
Jiwa Provinsi Bali.

2. Memastikan bahwa sarana dan prasarana 
pencegahan penularan virus COVID-19 terse-
dia secara memadai.

3. Memastikan bahwa informasi dalam rangka 
pencegahan penularan virus COVID-19 sudah 
disampaikan melalui media elektronik secara 
berkala.

4. Memastikan bahwa pegawai, pasien, dan pen-
gunjung pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provin-
si Bali telah melaksanakan Protokol Tatanan 
Kehidupan Era Baru Sektor Kesehatan UPTD 
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Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

 Tim Pengawas Pelaksanaan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru melakukan kegiatan untuk me-
mastikan bahwa perubahan internalisasi budaya 3 M berlangsung ke arah yang tepat. Mulai dari men-
gatur SDM agar senantiasa sehat dengan berolahraga dan menjaga keseimbangan gizi, jam kerja dan 
istirahat. Pemeriksaan kesehatan SDM juga dilakukan berkaitan dengan tracing, testing dan treatment 
terhadap penularan COVID-19 dan dilaporkan setiap minggu.
Sementara dalam tata zona wilayah untuk mengontrol ancaman penyebaran virus juga dipilih satu ruan-
gan untuk perawatan COVID-19 yaitu ruang Sri Kresna. Pembagian zona perawatan di ruang Sri Kresna 
dibagi menjadi:

a. Zona abu-abu untuk semua pasien pelaku perjalanan (isolasi mandiri selama 14 hari)
b. Zona kuning untuk perawatan pasien supek, probable, atau tes rapid reaktif 
c. Zona merah untuk perawatan pasien konfirmasi positif COVID-19
d. Zona hijau untuk perawatan pasien kelas baik kelas utama, kelas I maupun kelas II yang telah mele-

wati masa observasi dua minggu, discarded atau selesai isolasi.

 Tim Pengawas Pelaksana adalah sebagian kecil dari karyawan. Perubahan tidak ditentukan oleh 
sebagian kecil itu saja namun seluruh 650 karyawan RSJ. Oleh karena itu, perubahan diciptakan den-
gan meningkatkan kesadaran SDM RSJ terhadap tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab kolek-
tif untuk terus mengubah dirinya dengan perilaku 3M. Selain disiplin dengan iman agar berimun dan 
dapat bekerja dengan aman, 3(tiga) M dalam arti sebuah gerakan perubahan di UPTD Rumah Sakit Jiwa 
Provinsi Bali adalah Mau Motivasi untuk Maju.

Art ikel  U tama

7 |     Pel i ta Jiwa edisi  IV 2020                       



   
   
    
   
   
   
   
   
   
  
    

 COVID-19, saya pertama kali mengetahui 
penyakit ini dari media sosial. Penyakit yang 
mengerikan dan mematikan yang pada Desember 
2019 dilaporkan terjadi di Cina dan pada akhirnya 
penyakit ini sampai di sekitar kita, bahkan saya 
sendiri menjadi salah satu korban virus ini. Saya 
termasuk kena dari klaster keluarga dimana di 
rumah kita tidak memakai masker sedangkan di 
tempat kerja selalu memakai masker dan menjaga 
jarak. 

 Awal mula klaster keluarga kami berasal dari 
ipar saya yang bergejala setelah kontak dengan 
tetangga yang terkonfirmasi positif hasil swabnya. 
Akhirnya diputuskan satu keluarga melakukan 
pemeriksaan swab walau sehari sebelumnya ipar, 
bapak dan ibu sudah rapid test dengan hasil non 
reaktif. Sebagai tenaga medis, memang memiliki 
resiko tinggi tertular namun tetap saja hati deg-
degan menunggu hasil swab walau tetap berpikir 
optimis dan siap menerima kemungkinan terburuk 
karena ada riwayat kontak. 

 Satu hari setelah pemeriksaan swab di RS 
UNUD, hasil swab sayapun keluar, hasilnya positif 
dengan nilai Cycle Threshold (CT) 35. Nilai CT 
adalah parameter yang biasanya dipakai menilai 
infeksius atau tidaknya virus COVID-19. Nilai 
CT diatas 30 dianggap virus tidak infeksius, puji 
syukur karena nilai CT saya diatas 30 dan tidak 
ada gejala. Memang awalnya saya mengalami 
gejala demam, meriang, dan nyeri menelan namun 
gejala hanya saya rasakan sehari dan menghilang 
saat hari dilakukan swab.

 Dengan pertimbangan nilai CT dan tanpa 
adanya gejala, saya memutuskan untuk melakukan 

Saya dan COVID-19
Cer i taku
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isolasi mandiri di rumah saja. Sedangkan keluarga 
yang positif lainnya (bapak, ibu, kakak, ipar, dan 
kedua keponakan) menjalani isolasi di RS UNUD 
karena nilai CT mereka dibawah 20 dan mengalami 
gejala seperti tidak dapat membaui, tidak mampu 
merasakan rasa, demam, mual muntah, diare, dan 
tanda pneumonia. Anggota keluarga lain yaitu 
istri dan ibu angkat hasil swabnya negatif sehingga 
tetap di rumah. 

 Saya menjalani isolasi di kamar bahkan tidak 
keluar kamar agar tidak kontak dengan anggota 
keluarga yang negatif. Hal pertama yang saya 
lakukan setelah mengetahui hasil positif adalah 
memposting di sosial media dengan tujuan untuk 
memberitahukan kepada teman terutama yang 
sempat kontak dengan saya agar mereka lebih 
waspada jika ada gejala dan mau memeriksakan 
diri. Hal ini untuk menghambat penyebaran 
virus. Saya tidak mau menyembunyikan status 
terkonfirmasi saya dan merasa bersalah sepanjang 
waktu dengan berpikir kemungkinan sudah 
menularkan ke teman saya. Menurut saya hal itu 
hanya akan membuat rasa bersalah makin tinggi, 
kecewa dan penyesalan serta rasa depresi akan 
muncul sehingga daya tahan tubuh menurun. 
Dengan memposting saya berpikir saya sudah 
membantu orang untuk lebih waspada dan lebih 
menjaga dirinya yang ada riwayat kontak dengan 
saya. 

 Kebanyakan orang menyembunyikan 
statusnya karena malu namun saya melihat dari 
sisi berbeda yaitu selain mengingatkan orang 
lain untuk lebih waspada, sisi positif lain adalah 

banyak yang peduli. Mereka mendoakan dan 
beberapa mengirimkan makanan ke rumah, 
bahkan pasien di praktek mereka menangis dan 
memberikan doa agar cepat sembuh, teman 
yang sudah pernah positif juga memberikan 
dukungan dan berbagi pengalaman. Teman yang 
awam tentang penyakit ini banyak yang bertanya 
sehingga kita bisa memberikan pengetahuan yang 
benar serta memberikan penenangan bagi mereka 
biar tidak panik dan ketakutan berlebihan, terlebih 
sekarang ini banyak berita hoaks dan informasi 
tidak terpercaya di masyarakat yang beredar 
tentang COVID-19 ini. Hal itu yang membuat 
saya semakin bersemangat bahwa banyak yang 
peduli dan mendoakan kesembuhan untuk saya 
dan sayapun dapat berbagi pengetahuan dan 
pengalaman kepada orang lain.

 Hari pertama sampai ketiga isolasi terlewati 
dengan baik dengan diam di kamar menonton 
tv, youtube, makan, tidur serta minum vitamin, 
namun menjelang hari kelima dan selanjutnya 
rasa bosan melanda karena saya isolasi hanya di 
kamar dan tidak bisa kontak dengan yang lainnya 
dan mungkin semua episode Suara Hati Istri sudah 
saya hafal karena hanya sinetron itu tayang dari 
pagi sampai pagi keesokan harinya menemani saya 
di kamar. Saat jenuh ini perasaan kesal, marah, 
cemas, kecewa dan lainnya akan muncul namun 
saya segera mengambil kamera dan melihat tutorial 
edit foto dan memfoto benda yang ada di kamar 
karena memang hobi di bidang fotografi serta 
melukis, hal tersebut mampu untuk mengurangi 
kejenuhan. Tidak lagi menonton atau mencari 
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informasi tentang COVID agar tidak makin cemas 
dan menghilangkan rasa tidak nyaman dengan 
berita tersebut. 

 Beberapa kali saya juga video call atau Zoom 
dengan teman dan anggota keluarga lain termasuk 
yang isolasi di rumah sakit untuk saling berbagi 
cerita dan menguatkan satu sama lain. Hal tersebut 
mampu membuat mood tetap terjaga selama isolasi 
14 hari yang hanya di kamar sendiri.  Sehingga 
isolasi yang saya lewati tetap menyenangkan 
dan tidak membuat saya down sama sekali. 
Perhatian juga diberikan dari prajuru banjar yang 
memberikan sembako, melakukan penyemprotan 
disenfektan ke rumah berkala, memberikan makan 
siang dan malam serta menanyakan kabar lewat 
pesan Whatsapp. 

 Senang melihat ternyata masyarakat sudah 
sadar penderita penyakit ini perlu dukungan dan 
bantuan. Namun tidak semua berpikir hal yang 
sama karena beberapa tetangga setelah saya dan 
keluarga selesai isolasi masih terlihat menghindari 
kontak, terutama saat berpapasan. Saya sadar  
bahwa dalam masyarakat tidak semua memiliki 
pemahaman yang sama, walau beberapa kali sudah 
dilakukan penyuluhan di Banjar, tidak semua 
paham terkait pesan yang disampaikan.

 Hal lain yang saya pikirkan saat itu adalah 
belum tentu juga yang menjauhi saya itu dia 
itu negatif karena mereka menolak untuk swab 
walau ada anggota keluarganya yang positif 
sehingga membuat saya tidak emosi dan mampu 
meredam emosi. Karena dengan saya dan keluarga 
melakukan swab dan isolasi berarti saya sudah 
melakukan deteksi lebih awal dan penanganan 
awal yang tepat sehingga kondisi yang tidak 
diinginkan tidak terjadi karena bapak dan ibu 
saya ada komorbid yaitu lansia dengan kencing 
manis serta hipertensi. Dengan isolasi saya juga 
sudah menghambat penyebaran virus ke orang 
lain. Berdasarkan pengalaman saya tersebut saya 
ingin mengajak masyarakat untuk sadar dengan 
didiagnosis sebagai suspek bukan berarti jelek 
karena dengan begitu kita bisa mengetahui kondisi 
status kita lebih awal dan melakukan penanganan 
awal dibandingkan penanganan yang terlambat. 

 COVID-19 bukan penyakit sosial melainkan 
penyakit infeksi saluran nafas dan siapapun bisa 

terinfeksi dengan gejala seribu wajah karena 
tergantung reseptor di organ mana terbanyak 
maka gejala akan dominan di organ tersebut dan 
akan berbeda dengan yang lain. Stigma sosial tidak 
diperlukan dalam kasus ini melainkan dukungan 
sosial yang sangat dibutuhkan, mari ulurkan 
tangan untuk membantu yang terinfeksi bukan 
menjauhi mereka. Karena penyakit ini seribu 
wajah, rapid reaktif belum tentu swab positif dan 
rapid non reaktif belum tentu artinya tidak positif. 
Isolasi dilakukan untuk menghambat penularan 
virus ke orang lain bukan dipakai dasar untuk 
menstigma yang melakukan isolasi. Isolasi harus 
diisi dengan kegiatan yang positif untuk menjaga 
suasana perasan stabil agar tidak cemas ataupun 
depresi. Pemakaian APD terutama masker sangat 
berarti baik di rumah sendiri saat kontak dengan 
anggota keluarga lainnya. Demikian sekelumit 
pengalaman saya dengan COVID-19 ini, semoga 
pandemi ini segera berakhir. Salam sehat jiwa bagi 
kita semua.

Cer i taku
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SKIZOFRENIA
HIDUP BERKUALITAS

BERSAMA
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 Saat mendengar hidup bersama Orang 
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang terbayang  
pertama kali mungkin adalah beban yang amat 
berat. Seharusnya ini tidak perlu terjadi jika saja 
orang memahami apa yang dihadapinya, dengan 
paham akan menjadi tahu bagaimana beradaptasi 
dengan ODGJ. Dalam ilmu kedokteran jiwa, 
dikenal suatu gangguan jiwa yang disebut 
skizofrenia, yaitu suatu gangguan jiwa berat yang 
sering menyebabkan penderitanya mengalami 
gangguan dalam  berfungsi secara mandiri baik 
sebagai pribadi ataupun secara sosial. 
 Skizofrenia umumnya ditandai oleh distorsi 
pikiran dan persepsi yang mendasar dan khas, 
serta menunjukkan ekspresi wajah yang khas 
juga. Penderita biasanya masih mampu mengenali 
lingkungannya dan kemampuan intelektual 
biasanya tetap dipertahankan, walaupun defisit 
kognitif tertentu dapat muncul kemudian. 
Perjalanan penyakit menunjukkan variasi yang 
cukup luas dan seringkali bersifat kronis. Penderita 
bisa tampak bicara sendiri, tertawa sendiri, marah-
marah, dapat pula sangat diam/ bengong, atau 
sangat iritabel (mengamuk).

 Sebagian besar masyarakat kita sudah 
memahami kesulitan menghadapi penderita 

skizofrenia namun banyak yang belum mampu 
beradaptasi terhadap situasi ini. Dalam perjalanan 

p e n y a k i t n y a , 
p e n d e r i t a 
skizofrenia sering 
m e n g a l a m i 

kekambuhan setelah mendapat perawatan di 
rumah sakit. Kekambuhan seringkali terjadi 
karena mereka mengalami stigma yang besar 
dari lingkungannya, mendapat perlakuan tidak 
manusiawi seperti mendapat kekerasan, dipasung, 
diisolasi, dan sebagainya. Sementara itu, perjalanan 
penyakit yang kronis, sulit sembuh, dan sering 
kambuh membuat penderita skizofrenia dianggap 
kurang berguna dan hanya sebagai beban bahkan 
aib dalam keluarganya. Hal ini tidak hanya terbatas 
pada keluarga dengan tingkat ekonomi dan 
pendidikan rendah, namun dapat juga terjadi pada 
tingkat kalangan atas. Hal ini mungkin terjadi 
karena ketidaktahuan atau pemahaman yang 
salah dari keluarga atau masyarakat mengenai 
skizofrenia.

 Penderita skizofrenia yang telah diijinkan 
pulang dari rumah sakit dapat mengalami 
kekambuhan, dimana 80% penderita skizofrenia 
mengalami kekambuhan berulang. Kekambuhan 
terjadi karena tidak adanya keterlibatan keluarga 
sebagai caregiver secara langsung dan hanya 
menyerahkan perawatan kepada pihak rumah 
sakit. Salah satu faktor yang harus mendapat 
perhatian khusus dalam penatalaksanaan penderita 
skizofrenia agar kondisi stabil mereka berlanjut 
untuk jangka panjang selama dalam perawatan di 
rumah adalah peranan keluarga sebagai caregiver 
yang baik bagi penderita tersebut. 

11  |     Pel i ta Jiwa edisi  IV 2020                       



 Keterlibatan keluarga sebagai caregiver tidak 
hanya semata-mata mengawasi dan memastikan 
obat-obatan diberikan secara teratur, namun 
memastikan penderita skizofrenia menerima 
respon emosional yang kondusif dari keluarga. 
Menurut seorang peneliti, penderita skizofrenia 
yang mengalami Ekspresi Emosi ( EE ) negatif 
yang tinggi berupa banyak kecaman atau kritik 
serta  menerima sikap permusuhan oleh anggota 
keluarga sendiri menunjukkan angka kekambuhan 
yang signifikan dibandingkan penderita yang tidak 
mengalaminya.
Adapun hal yang penting diperhatikan dalam 
merawat penderita skizofrenia di rumah, antara 
lain :

1. Memahami apa itu skizofrenia
Keluarga atau caregiver hendaknya tidak 
sungkan dan tidak pernah berhenti mencari 
informasi mengenai penyakit ini. Hal utama 
adalah memahami bahwa siapapun tidak ingin 
mengalami penyakit ini. Penyebab penyakit ini 
tidak pernah berdiri sendiri namun merupakan 
interaksi dari berbagai faktor. Faktor tersebut 
dapat berasal dari faktor genetik atau 
keturunan yang kemudian berinteraksi dengan 
faktor lingkungan keluarga berupa pola asuh 
orang tua sejak kecil bahkan perawatan selama 
dalam kandungan dapat berperan dalam hal 
ini. Selanjutnya peran mekanisme pembelaan 
ego, tipe kepribadian masing-masing orang 
dan masalah- masalah di lingkungan sosial 
dapat berkontribusi pada terjadinya gangguan 
kejiwaan pada seseorang. Dengan pemahaman 
ini diharapkan caregiver lebih menerima 
kondisi penderita  bahwa hal ini bukanlah 
kesalahan mereka ataupun orang lain namun 
hasil interaksi banyak faktor baik dari dalam 
diri dan luar diri  seseorang.

2. Sikap keluarga saat penderita gelisah dan 
cenderung agresif

 Saat gejala gangguan jiwa pertama kali 
muncul atau kondisi kekambuhan bersifat 
agresif, sebaiknya keluarga (caregiver) tidak 
mudah panik. Langkah pertama tentunya 
adalah menciptakan situasi kondusif yaitu 
tidak memperparah keagresifan penderita. 
Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga 
jarak, menjauhkan benda-benda yang dapat 

dimanfaatkan untuk menyakiti diri sendiri 
atau orang lain dan tetap berbicara atau 
bereaksi dengan emosi yang stabil. Ingatlah, 
ekspresi emosi keluarga atau caregiver sangat 
mempengaruhi respon emosi pada penderita. 
Lalu lakukan upaya mencari bantuan medis 
terdekat dengan membawa langsung penderita 
jika memungkinkan atau menghubungi pihak 

 berwajib untuk memohon bantuan evakuasi, 
karena bagaimanapun dalam keadaan agresif 
penderita perlu ditenangkan sesegera mungkin 
dengan penanganan yang tepat di bidang 
medis.

3. Sikap keluarga saat penderita menolak minum 
obat

 Keluarga dapat melakukan Fair Trial atau 
memberi beberapa penawaran pada penderita 
saat penderita mulai menolak minum obat. 
Coba tawarkan untuk meminum obat terlebih 
dahulu, jika obat tersebut tidak membuatnya 
lebih tenang, mudah tidur atau tidak memberi 
respon sesuai harapan maka katakan bahwa 
keluarga tidak akan memaksa penderita untuk 
meminum obatnya kembali, namun jika 
hal sebaliknya terjadi penderita harus mau 
meminumnya. Jadi ini semacam bernegosiasi. 
Cara lain adalah adalah coba tawarkan pada 
penderita apabila penderita merasa tidak 
nyaman meminum obatnya hal tersebut dapat 
ditempuh dengan pemberian injeksi sebulan 
sekali. Apabila penderita dalam kondisi agresif 
maka pemberian ultimatum yang tegas perlu  
diambil yaitu mengancam akan membawanya 
ke RS, tentunya sekali lagi dengan EE yang 
tegas yang tidak merendahkan.

4. Sikap keluarga saat gejala tertentu muncul
 Gejala yang sering kali muncul pada penderita 

skizofrenia adalah waham dan halusinasi 
auditorik. Waham adalah suatu keyakinan 
yang salah yang dipertahankan oleh penderita 
dan tidak dapat dibantah, sebagai contohnya 
adalah penderita mengatakan hal-hal yang 
tidak logis dan tidak nyata namun sangat 
diyakininya dapat dalam bentuk kecurigaan 
bahwa dirinya  akan disakiti oleh seseorang 
atau dapat muncul keyakinan bahwa dirinya 
adalah titisan dewa. Halusinasi auditorik 
adalah suatu persepsi tentang suara tanpa 
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adanya rangsang objek nyata atau penderita 
mengaku mendengar suara-suara di telinganya 
tanpa adanya sumber suara yang nyata 
dimana orang lain tidak dapat mendengar 
suara tersebut. Ketika hal ini terjadi seringkali 
mengganggu penderita sehingga membuatnya 
gelisah, walau sebagian lainnya tidak. Pada 
kondisi seperti ini hendaknya keluarga tidak 
meremehkan atau menentang keyakinan 
mereka karena hal ini dapat memunculkan 
ketidakpercayaan penderita terhadap keluarga 
sebagai caregiver mereka. Langkah yang lebih 
bijak adalah mengalihkan sementara penderita 
pada aktivitas-aktivitas lain sehingga penderita 
tidak fokus pada gejalanya. Seiring berjalan 
waktu saat gejala ini mulai teratasi, keluarga 
dapat perlahan menjelaskan mengenai apa 
sebenarnya kondisi yang dialami penderita.

5. Kepatuhan terhadap pengobatan
 Keluarga sebagi caregiver utama bertanggung 

jawab untuk memastikan obat-obatan diminum 
dengan teratur dan tetap melakukan kontrol 
rawat jalan sesuai petunjuk dokter karena 
pertemuan antara pasien dengan dokternya 
sangatlah penting untuk mengobservasi 
secara langsung perkembangan penderita 
dan menentukan rencana terapi selanjutnya. 
Jika keluarga mengalami kesulitan dalam hal 
ini segera komunikasikan pada dokter yang 
menangani.

6. Membina hubungan baik dengan penderita
 Seperti penjelasan sebelumnya tentang 

bagaimana EE yang negatif berpengaruh pada 
kekambuhan penderita, maka sangat disarankan 
pada keluarga untuk melatih kestabilan emosi 
dalam menghadapi penderita skizofrenia. 
Usahakan untuk tidak mengeluarkan kata-
kata yang menyakitkan hati, kecaman, kritikan 
berlebihan, sikap permusuhan yang jelas-jelas 
menunjukkan ketidaksukaan akan kehadiran 
mereka atau justru terlibat terlalu dalam 
(menyalahkan diri sendiri samapai melalaikan 
pemenuhan kebutuhan pribadi dan hanya 
terpusat pada penderita saja). Apabila pada 
akhirnya keluarga kehilangan kemampuan 
mengontrol emosi atau hilang kesabaran 
maka penting melakukan jeda, atau mundur 
sejenak tidak melakukan konfrontasi langsung 

terhadap penderita dan posisi digantikan oleh 
anggota keluarga lain.

7. Mempersiapkan penderita hidup mandiri dan 
bersosialisasi 

 Memiliki keluarga seorang penderita 
skizofrenia tentunya membuat keluarga 
mengalami perubahan rutinitas dan beban 
kerja meningkat karena berkurangnya 
tenaga bantuan. Namun akan tiba waktunya 
keluarga membantu penderita untuk melatih 
kemandirian mereka. Hal ini dimulai sedini 
mungkin begitu gejala-gejala tampak stabil. 
Kesabaran dalam melatih penderita skizofrenia 
tentunya penting. Mulailah melatih penderita 
untuk terbiasa mengerjakan hal-hal kecil 
mulai dari kebutuhan pribadi seperti sikat 
gigi, mandi, dan makan sendiri. Kemudian 
mulai dengan aktivitas membantu pekerjaan 
rumah tangga seperti menyapu halaman, 
atau merapikan rumah, kamar sendiri atau 
mencuci alat makannya sendiri. Ingatlah 
memberi pujian untuk setiap aktivitas sekecil 
apapun yang berhasil mereka selesaikan. 
Latihlah ekspresi wajah hangat, bersahabat, 
berkomentar positif dan sampaikan bahwa 
keluarga tetap nyaman akan keberadaan 
penderita. Semua ini niscaya akan sangat 
membantu penderita mengembalikan rasa 
percaya diri mereka untuk mampu berfungsi 
mandiri dan berani mulai bersosialisasi. 

Demikian beberapa hal yang dapat diterapkan 
keluarga sebagai caregiver yang memiliki anggota 
keluarga seorang penderita skizofrenia dengan 
harapan dapat lebih termotivasi dan optimis 
menjalankan hari-hari bersama skizofrenia.

 Bagi beberapa keluarga tentunya hal ini 
masih sulit, namun jangan segera berputus 
asa karena anda tidak sendiri, jangan segan-
segan menghubungi pusat pelayanan kesehatan 
terdekat atau pusat pelayanan kesehatan rujukan 
di kota Anda. Kapan dan dimanapun keluarga 
membutuhkan informasi atau bantuan mengenai 
hal ini, maka tenaga kesehatan dan mereka yang 
profesional di bidang yang menggeluti penanganan 
dan perawatan bagi gangguan jiwa akan dengan 
senang hati membantu. Terima kasih.

Kesehatan J iwa
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Disleksia merupakan salah satu bentuk 
gangguan belajar yang paling sering ditemukan. 
Pada umumnya, anak dengan disleksia mengalami 
kesulitan mengeja kata, membaca, menulis 
bahkan berbicara. Selain itu, anak juga mengalami 

kesulitan mendengarkan suara orang lain, dan 
menerjemahkannya ke dalam bentuk kata-kata, 
serta mencampurkan bunyi/suara dalam kata-kata. 

Secara umum, disleksia mengalami kesulitan 
mengolah masalah, sebab proses informasi yang 
dilakukan otak penderita disleksia sangat berbeda 
dengan manusia pada umumnya. Cara kerja otak 
yang berbeda membuat penderita disleksia belajar 
membaca, menulis, dan mengeja dengan cara 
yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan metode 
belajar konvensional tidak dapat diterapkan pada 
penderita disleksia.

Menurut Asosiasi Disleksia Indonesia, 
disleksia merupakan salah satu bentuk kesulitan 
belajar yang spesifik, yang terjadi pada individu 
dengan potensi kecerdasan sedikitnya normal 
(rata-rata), meliputi kesulitan di area berbahasa, 
termasuk bahasa lisan, bahasa tulisan dan bahasa 
sosial. Kesulitan bahasa sosial yang dimaksud 
adalah kesulitan memaknai bahasa tubuh, sikap, 
dan postur lawan bicara, serta merespon suatu 
situasi sosial. Disleksia sering disertai dengan 
kesulitan belajar spesifik lainnya yaitu disgrafia 
dan diskalkulia. Selain itu, disleksia seringkali 
disertai dengan gangguan pemusatan perhatian 
dan hiperaktivitas (ADHD) dan gangguan 
perencanaan motorik (dispraksia).

Disleksia

Kenali
Anak dengan

Penulis
dr. Ni Putu Eka Suwitri, M.Biomed, Sp.A
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Disleksia diketahui disebabkan oleh faktor 
genetik. Satu dari sepuluh anak adalah penyandang 
disleksia. Beberapa tanda-tanda yang muncul pada 
anak disleksia pada masa prasekolah antara lain 
kesulitan/terlambat berbicara, bingung dengan 
kata yang mirip bunyinya, kesulitan mengingat 
angka dan huruf, huruf dan angka sering terbalik, 
kesulitan dalam tugas yang membutuhkan 
keterampilan motorik halus, kesulitan koordinasi 
gerak, mudah lupa atau bingung intruksi bertahap, 
serta sering lupa meletakkan barang. 

Gejala anak dengan disleksia pada usia 
sekolah awal yaitu kesulitan mengenal kata, 
kesulitan menulis, menolak membaca, tidak 
menikmati bersekolah atau menolak bersekolah, 
daya ingat lemah, kesulitan koordinasi gerak, 
kesulitan mengelola barang pribadi. Kemudian 
bila sudah masuk sekolah menengah, anak dengan 
disleksia membutuhkan waktu yang lama untuk 
PR dan tugas-tugas menulis, masih ada kesalahan 
membaca, kurangnya pengetahuan umum, 
kesulitan mempelajari tata bahasa asing serta sulit 
menjalin komunikasi dengan orang lain.

Penanganan disleksia adalah mulai dari 
mengidentifikasi gejala yang muncul, kemudian 
penegakan diagnosis dan intervensi secara tim 
yang multidisiplin terdiri dari psikolog, psikiater, 
terapis, pekerja sosial, dokter, guru, orang tua, dan 
tentunya anak itu sendiri. Bila disleksia terlambat 
dikenali atau diintervensi akan menyebabkan 
rendahnya kepercayaan diri anak, kecemasan 
dan depresi, kesulitan  menyelesaikan pendidikan 

formal, kesulitan melanjutkan pendidikan tinggi, 
risiko masuk dalam sistem peradilan anak (risiko 
masuk penjara), serta bila sudah dewasa cenderung 
menjadi pengangguran. 

Prinsip tata laksana disleksia yaitu akomodasi 
yang memfasilitasi anak disleksia agar bisa 
mengakses semua materi atau cara belajar tanpa 
menurunkan target/potensi yang dimiliki. Pada 
tahap penyampaian materi dilakukan secara 
verbal, dilakukan pengulangan, menggunakan 
huruf yang lebih besar atau jumlah teks lebih 
sedikit, menggunakan bantuan visual seperti 
highlight atau anak panah, serta dapat diberikan 
dalam bentuk lagu atau puisi. Waktu belajar juga 
disesuaikan dengan keinginan anak (fleksibel). 
Kemudian prinsip modifikasi yaitu, menyesuaikan 
kurikulum dan target belajar/standar sesuai 
dengan potensi anak. Keputusan memilih prinsip 
akomodasi atau modifikasi bersifat krusial yang 
harus diputuskan oleh tim multidisiplin yang 
memahami anak tersebut. Yang terakhir yaitu 
prinsip remediasi yang merupakan pengulangan 
untuk mencapai keterampilan dan kemampuan 
sesuai dengan potensinya. Hal ini harus dilakukan 
secara kontinyu, terstruktur, multisensoris, dan 
sekuensial.

Dengan arahan yang tepat, penderita disleksia 
bisa berhasil menjadi pribadi yang dikaruniai 
bakat tertentu dan sangat berpotensi memiliki 
pencapaian yang sangat baik dalam pekerjaan.  

Kesehatan Anak & remaja
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Insomnia dan 
Pentingnya Tidur 
Berkualitas di Masa 
Pandemi COVID-19
 Salah satu gangguan tidur yang sering 
terjadi adalah insomnia. Insomnia merupakan 
keadaan dimana seseorang mengalami suatu 
kesulitan yang berulang untuk memulai tidur 
atau mempertahankan tidur meskipun terdapat 
kesempatan dan situasi yang memadai untuk 
tidur. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan 
terganggunya aktivitas di siang hari. Masalah yang 
sering dirasakan di siang hari ketika mengalami 
insomnia adalah rasa lelah, tidak berenergi, 
mudah hilang konsentrasi, mudah lupa, sensitif, 
cepat tersinggung, dan lainnya. Dikutip dari 
hopkinsmedicine.org, sekitar satu dari tiga orang 
dewasa mengalami insomnia akut yaitu insomnia 
yang berlangsung selama beberapa hari. Tetapi 
satu dari sepuluh orang dewasa terus-menerus 
mengalami insomnia, yang dikenal sebagai 
insomnia kronis. Insomnia kronis terjadi lebih 
dari tiga malam dalam seminggu selama lebih dari 
tiga bulan. Dikatakan bahwa wanita lebih berisiko 
mengalami insomnia dibandingkan laki-laki. 
Masalah ini juga lebih banyak terjadi pada pekerja 
dengan sistem shift yang tidak memiliki jadwal 
tidur konsisten, orang yang memiliki riwayat 
depresi atau masalah mental lainnya dan orang 
yang kurang aktivitas fisik.

Apakah pandemi COVID-19 memengaruhi tidur?
 Pandemi COVID-19 sudah terjadi lebih 
dari enam bulan. Dampak dari berbagai sisi 
sudah banyak dirasakan termasuk juga dampak 
psikologis seperti cemas, depresi, dan juga 
insomnia. Angka kejadian insomnia di Yunani 
diperkirakan mencapai 37,6% di masa pandemi 
dengan pengaruh signifikan lebih banyak pada 
wanita dan masyarakat perkotaan. Tenaga 
medis menjadi profesi yang berisiko mengalami 
insomnia dikarenakan tingginya kekhawatiran 
terinfeksi COVID-19, ketidakpastian mengenai 
pengendalian pandemi yang efektif serta dukungan 
psikologis yang tidak adekuat terkait berita dan 
media jejaring sosial. Beban kerja yang semakin 
meningkat juga mendorong terjadinya perubahan 
irama sirkadian. Pemakaian gadget yang semakin 
meningkat di masa pandemi dapat mengurangi 
durasi dan kualitas tidur berhubungan dengan 
paparan sinar gadget yang memengaruhi menekan 
sekresi melatonin. 

Apakah tidur berkualitas menjadi bagian penting 
untuk menjaga imun di masa pandemi COVID-19?
 Dalam upaya menjaga kesehatan, tidur 
memainkan peran yang sangat penting. Memang 
banyak tidur tidak serta merta akan mencegah 
seseorang menjadi sakit tetapi berkurangnya waktu 
tidur dapat berdampak buruk pada sistem imunitas 
atau kekebalan tubuh. Bila seseorang mengalami 
insomnia maka tubuh akan membentuk sedikit 
sitokin. Sitokin yang diproduksi serta dilepaskan 
selama tidur merupakan sejenis protein yang 
berperan penting dalam menciptakan respon 
kekebalan tubuh. Tidak hanya baik untuk imunitas, 
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banyak penelitian membuktikan bahwa kualitas 
dan kuantitas tidur yang cukup berdampak bagus 
terhadap kesehatan secara keseluruhan. Itulah 
sebabnya, cukup tidur sangat penting dalam 
usaha mencegah infeksi virus corona dan penyakit 
lainnya.  

Apa yang dapat dilakukan bila mengalami 
insomnia ? 
 Beberapa usaha mandiri (self care) dapat 
dilakukan untuk memperbaiki pola tidur bila 
mengalami insomnia. Menerapkan kesehatan tidur 
yang baik (good sleep hygiene) dengan modifikasi 
gaya hidup dan memperbaiki lingkungan kamar 
tidur merupakan hal awal yang dapat dilakukan. 
Modifikasi gaya hidup dilakukan dengan 
menghindari konsumsi kopi, nikotin (rokok), 
alkohol disertai pengaturan pola makan serta olah 
raga. Lingkungan kamar tidur dibuat nyaman 
dengan memilih tempat tidur yang nyaman, 
melakukan pembatasan cahaya, meningkatkan 
kualitas udara dan mengurangi kebisingan. 

 Berikutnya usaha mandiri dengan melalukan 
kontrol stimulus yang bertujuan untuk 
menciptakan asosiasi positif antara tempat tidur 
dan tidur serta membentuk jadwal bangun tidur 
yang stabil. Metode yang dipakai untuk melakukan 
stimulus kontrol adalah dengan membuat dan 
mempertahankan jadwal tidur yang teratur, 
hindari tidur siang dan ciptakan tempat tidur 
hanya untuk tidur dan bukan untuk kegiatan 
lainnya. Bila telah mencoba untuk tidur selama 20 
menit namun belum bisa tidur maka bangunlah, 
lakukan aktivitas yang dapat membuat relaks 

hingga mengantuk lalu coba tidur lagi. 
Berbagai teknik relaksasi dapat coba dilakukan 
untuk mengurangi ketegangan pikiran dan tubuh. 
Progressive muscle relaxation (PMR) adalah teknik 
relaksasi aktif yang bermanfaat untuk mengurangi 
stres dan kecemasan di tubuh kita dengan cara 
menegangkan kelompok otot tertentu selama 
5-10 detik, kemudian melepaskannya secara 
perlahan. Selama melakukan teknik relaksasi otot, 
tetaplah bernapas teratur seperti biasa. Latihan 
ini secara teratur dapat membantu seseorang 
untuk segera merasa rileks. Teknik relaksasi yang 
lebih sederhana adalah relaksasi pernafasan. Cara 
melakukannya adalah dengan menarik napas 
panjang, lalu mengembuskannya secara perlahan 
disertai membayangkan beban yang “tertahan” 
dalam tubuh mengalir keluar seiring hembusan 
napas, dan ketenangan akan masuk seiring 
menghirup napas. 

 Membuat catatan tidur (sleep diary) juga 
menjadi hal penting untuk menilai perkembangan 
masalah tidur. Catatan tidur meliputi waktu pergi 
ke tempat tidur, waktu bisa tidur, terbangun di 
malam hari, waktu berbaring di tempat tidur, dan 
waktu bangun dari tempat tidur di pagi hari.

Bagaimana mengelola tidur pada pekerja dengan 
sistem shift ?
 Selain kuantitas tidur atau lamanya jam tidur, 
kualitas tidur juga merupakan suatu hal yang 
penting. Kuantitas dan kualitas tidur yang baik 
akan menjaga sistem imunitas dalam kondisi prima 
dan juga bisa melindungi seseorang dari masalah 
kesehatan lainnya. Jika jadwal tidur terganggu oleh 
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sistem kerja atau faktor lainnya, cobalah menebus waktu istirahat dengan tidur siang. Tidur siang dua kali 
yang masing-masing tidak lebih dari 30 menit (satu di pagi hari dan satu lagi di sore hari) telah terbukti 
membantu mengurangi stres dan mengimbangi efek negatif kurang tidur pada sistem kekebalan. Jika 
tidak dapat tidur siang selama setengah jam selama hari kerja, cobalah tidur siang selama 20 menit pada 
jam makan siang dan tidur siang lagi tepat sebelum makan malam.

Tidur berkualitas, asupan gizi yang seimbang serta olah raga teratur merupakan pilar 
dasar yang membentuk kesehatan. 

Salam mantap jiwa.
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BosanRasa
Bagaimana Membuat

Berguna?

 Kapan terakhir kali Anda merasa bosan? 
Mungkin saat ini pun Anda sedang merasa bosan 
dan karena saking bosannya Anda membuka 
majalah ini dan secara random membuka 
halaman ini dan mulai membaca dan berharap 
untuk menghilangkan kebosanan itu. Tunggu! 
Apakah kebosanan harus selalu dihilangkan? 
Kenapa Anda selalu ingin menghilangkan rasa 
bosan itu? Tidakkah Anda ingin mengetahuinya? 
Memangnya dengan mengetahuinya, hidup akan 
jadi lebih baik? Ataukah memang benar bosan 
itu ada gunanya? Sehingga Anda seharusnya 
dapat memaklumi dan bahkan memanfaatkan 
rasa bosan itu untuk kreativitas dan kebahagiaan. 
Apa mungkin? Ayo baca artikel ini sampai habis, 
ingat, sampai habis, walaupun di tengah-tengah 
membaca tersebut ada terbersit rasa bosan.

 Apa itu rasa bosan? Mungkin Anda boleh 
bercermin saat ini juga, menelisik ke dalam 
diri Anda sendiri. Apa yang Anda rasakan saat 
ini. Rasa bosan dapat dikatakan sebagai suatu 
perasaan yang sangat tidak menyenangkan, 
perasaan tidak puas terhadap suatu aktivitas, atau 
tidak tertarik terhadap hal itu. Rasa bosan dapat 
muncul ketika merasa bersemangat namun tidak 
memiliki aktivitas tertentu untuk menyalurkan 
energi itu. Kebosanan juga dapat muncul ketika 
anda merasa suatu tugas terlalu mudah, tidak ada 
nilainya (kurang bernilai), atau bahkan terlalu 

susah, sehingga Anda merasa kesulitan untuk 
fokus pada tugas tersebut. Satu hal yang tentunya 
sudah dipahami bersama, bosan adalah perasaan 
yang wajar.  

 Sudah mulai bosan membaca kata bosan? Maka 
mari membaca lawan katanya, yaitu menyenangkan. 
Anda akan mendapatkan rasa senang ketika 
melakukan hal yang disukai, walaupun hal tersebut 
memiliki kesukaran tertentu. Rasa senang ini dapat 
timbul bahkan sebelum melakukan hal tersebut, 
ketika baru melakukan antisipasi, merencanakan 
untuk melakukan tindakan tersebut. Contohnya, 
saat mendengar bakal ada libur panjang, tetiba 
kita jadi lebih mood untuk bekerja dan senyum-
senyum sendiri membayangkan rencana liburan 
nanti. Segala keribetan mempersiapkan liburan 
bersama keluarga akan dikalahkan oleh antisipasi 
berbagai kegiatan menyenangkan yang nantinya 
akan dilakukan.

 Ketika memakan makanan yang kita sukai, 
membeli gadgdet baru, bertemu dengan seseorang 
yang diidolakan, bahkan sekedar mengobrol 
dengan teman, menikmati kebersamaan dengan 
keluarga, semua ini memberikan rasa senang. 
Memberikan hormon dopamin. Ya, semua rasa 
menyenangkan itu, bahkan antisipasi terhadap 
rasa senang itu menyebabkan timbulnya hormon 
dopamin dalam otak kita. Hormon yang sama 
ketika kita bermain gadget, bermain game, 
mendapat respon berupa like, comment, share 
dan subscribe di media sosial kita. Bahkan 
sesederhana ketika kita me-refresh laman Twitter, 
Facebook, Instagram, lalu mendapatkan layar kita 
merespon dengan menampilkan konten baru, kita 
mendapatkan dopamin dengan instan dan mudah.
Sesungguhnya bahagia itu sederhana, demikian 
kata-kata yang sering kita lihat seliweran di media 
sosial.  Maka sesederhana itulah kelihatannya, ketika 
kita merasa bosan, kesepian, tidak menyenangkan 
merasuk ke dalam sanubari kita, maka secepat 
itulah kita mengambil handphone dan membuka 
aplikasi tertentu untuk mendapatkan kebahagian 
dengan instan dan mudah. Entah itu games, 
media sosial, Webtoon, ataupun aplikasi-aplikasi 
“sederhana” lainnya. Sesungguhnya kebahagiaan, 
rasa senang sesaat yang kita rasakan tersebut tidak 
sesederhana itu.
 Tadi kita sudah membicarakan sekilas tentang 
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dopamin, yang kita dapatkan melalui berbagai hal, 
khususnya hal yang kita antisipasi menyenangkan 
dan memiliki nilai kebaruan. Dopamin juga 
kita peroleh ketika kita mencapai tujuan jangka 
panjang kita. Ketika proses yang kita lakukan 
dengan penuh perjuangan mendapatkan hasil 
yang diharapkan. Ketika usaha tanpa lelah, penuh 
pengorbanan akhirnya terbayarkan. Namun ketika 
satu pertanyaan sederhana ditanyakan: manakah 
yang lebih dipilih, suatu rasa senang yang diraih 
dengan instan dan mudah, ataukah rasa senang 
yang diperoleh dalam usaha jangka panjang? Maka 
akan manusiawi jika kita memilih hadiah yang 
instan dan mudah.

 Dalam mencapai tujuan jangka panjang tidak 
dapat dipungkiri, kita akan dihadapkan pada rasa 
bosan. Rasa bosan itu muncul ketika tugas yang 
diberikan menurut kita tidak menyenangkan, 
terlalu mudah, terlalu susah, atau bahkan tidak 
bernilai sama sekali. Acapkali kita dihadapkan 
pada orang-orang dan situasi yang sangat 
membosankan, dan terpaksa bertahan disitu. 
Tidaklah mungkin bagi kita untuk mengeluarkan 
handphone dan mengakses media sosial ketika 
atasan kita menjelaskan tentang sesuatu kan? 
(Cobalah ingat-ingat, pernahkan anda mengambil 
handphone dan mengecek notifikasi ketika suatu 
kuliah/seminar yang membosankan sedang 
berlangsung?).

 Kita terbiasa memompa dopamin dengan 
segera, kapanpun dimanapun kita merasakan 
ketidaknyamanan dari rasa bosan. Kita tidak 
membiarkan diri kita merasa bosan. Kita 
menganggap kebosanan adalah hal yang negatif, 
bahkan kita menganggap rasa bosan itu tidak 
produktif. Benarkah itu? Cobalah anda introspeksi, 
ingatlah ketika anda bosan, apa yang terjadi? 
Pikiran anda mengelana, pemahaman Anda tetiba 
menjadi liar, dan seringkali anda berpikir 

“out of the box” dan mendapatkan solusi atas suatu 
masalah. Aha!

 Anda lupa? Ataukah anda sudah terlalu 
terbiasa untuk selalu menghilangkan rasa bosan 
itu dengan segera? Memberikan otak anda 
cemilan dopamin segera, begitu ia memintanya, 
tanpa tahu akibat buruknya? Otak manusia juga 
mencari keseimbangannya, maka ketika dopamin 
begitu mudah dan cepatnya kita dapatkan, maka 
ia mengatur dirinya. Reseptor, atau kantung 
penangkap dopamin akan bertambah jumlahnya, 
atau berkurang kapasitasnya. Akibatnya, rasa 
senang yang disebabkan oleh suatu aktivitas 
pada satu titik tertentu, tidak akan sama rasanya. 
Hampir sama seperti seseorang yang kecanduan 
obat terlarang, maka diperlukan dosis yang lebih 
tinggi untuk merasakan kesenangan yang sama. 
Maka, kita akan semakin meningkatkan waktu kita 
bersama media sosial, games, atau aplikasi apapun 
itu. Seperti yang diharapkan oleh para pebisnis 
teknologi itu.

 Lagipula, ketika kita terbiasa mendapatkan 
dopamin dengan mudah dan segera, maka 
penghargaan kita atas usaha jangka panjang akan 
terasa usang. Kita kurang menghargai jatuh-
bangunnya orang lain, bahkan proses kita sendiri. 
Ketika kita melakukan suatu proyek, suatu tugas 
yang rasanya tidak akan segera memberi kita 
dopamin, kita cenderung menunda. Ketika tenggat 
waktu semakin dekat, kita mendapatkan hormon 
lain, adrenaline, agar kita memiliki gairah untuk 
mengerjakan tugas tersebut. Apakah kebiasaan ini, 
dalam jangka panjang berakibat buruk? Saya tidak 
ingin menghakimi kelemahan manusia ini, karena 
saya juga merasakannya.

Coba renungkan hal ini, sebagai suatu sharing dari 
teman yang sama-sama ingin berubah ke arah yang 
lebih baik. Dalam jangka panjang, kebiasaan kita 
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untuk selalu mencari kesenangan, hadiah, yang 
instan dan mudah membuat kita tidak menghargai 
proses dengan semestinya. Hal ini membuat kita 
kurang bersemangat untuk mengejar cita-cita 
dan tujuan jangka panjang. Membuat kita hidup 
hanya untuk mendapatkan dopamin saat ini saja. 
Membuat kita menuruti dorongan sesaat dan 
kurang menepati komitmen terhadap diri sendiri. 
Tentunya hal ini akan berdampak buruk terhadap 
rasa percaya diri kita. 

 Oke, saya tidak ingin berpanjang-panjang, dan 
setelah paragraf ini, saya akan membagikan 3 tips 
yang sebenarnya sudah ada di luar sana, namun 
saya hampir yakin belum diterapkan oleh 90% dari 
pembaca tabloid ini. Sebelumnya, biarkan saya 
memberikan sedikit peringatan, meskipun rasa 
bosan itu wajar, namun rasa bosan berkepanjangan 
dapat menjadi suatu pertanda gangguan jiwa yang 
perlu penanganan profesional. Ketika hal-hal yang 
sebelumnya menyenangkan untuk dilakukan pun 
menimbulkan rasa bosan, sehingga rasanya tidak 
ada hal yang menyenangkan di dunia ini, itulah 
saatnya bertemu dengan Psikolog atau Psikiater. 
Nah, disini, kita bicara tentang bosan yang 
berbeda, yang wajar, dan tips yang saya janjikan 
adalah sebagai berikut.

 Pertama, biarkan rasa bosan itu untuk 
diterima dan dirasakan. Ya, anda tidak salah baca, 
sekali lagi, biarkan diri anda merasa bosan. Tahan 
tangan anda untuk membuka handphone itu, dan 
biarkan pikiran anda mengelana. Biarkan pikiran 
anda menikmati ritual jongkok/duduk di pagi hari 
tanpa gadget di tangan anda. Biarkan diri anda 
menunggu seseorang tanpa mengecek notifikasi. 
Biarkan panca indera anda bebas dan pikiran 
anda mengelana ketika anda berjalan di lorong, 
naik tangga, atau bahkan berkendara di jalan 
raya (terkadang saya membuka handphone ketika 
lampu merah menyala). Biarkan diri anda merasa 
bosan, ketika suatu tugas terasa terlalu mudah, atau 
tidak menyenangkan. Maka tunggulah inspirasi 
datang, dan jangan lupa untuk mencatatnya.
Kedua, sediakan satu hari dalam seminggu untuk 
sama sekali tidak mengakses media sosial, games, 
atau aplikasi yang memberikan anda dopamin 
dengan segera dan mudah itu. Anda akan 
merasa tidak nyaman, akan merasa bosan, maka 
teruskan, teruslah bertahan, karena di sanalah 

inti dari latihan ini. Ketika di hari ini anda merasa 
tersiksa, disinilah kantung penangkap dopamin 
atau reseptor dalam otak kita dilatih, untuk tidak 
menambah jumlahnya, untuk tidak mengurangi 
kapasitasnya. Tujuan akhirnya, agar anda tidak 
kecanduan gadget, internet, games, atau aplikasi 
apapun. Berat? Anda salah. Ini sangat berat. 
Pikirkan tujuannya, ini untuk masa depan yang 
lebih baik, untuk kontrol terhadap waktu dan 
hidup yang lebih baik.

 Ketiga, buatlah dua buah daftar. Daftar pertama 
berisikan kegiatan-kegiatan yang anda lakukan 
untuk memenuhi cita-cita dan tujuan jangka 
panjang anda, profesi anda, atau peningkatan 
kapasitas anda. Daftar pertama ini, pada saatnya 
nanti akan memberikan dopamin, melalui suatu 
proses. Daftar kedua, berisi aktivitas-aktivitas yang 
menurut anda akan memberikan “hadiah” dopamin 
yang instan dan mudah, yang menyenangkan 
dalam jangka pendek bahkan segera. Maka 
setiap hari, utamakanlah untuk melakukan hal-
hal pada daftar pertama terlebih dahulu, mulai 
di pagi hari, dengan jadwal yang terukur. Ketika 
menjelang waktu istirahat, daftar pertama telah 
dikerjakan, itulah saatnya memberikan diri anda 
hadiah dengan melakukan aktivitas pada daftar 
kedua. Atau setidaknya demikianlah prinsipnya, 
daftar pertama, mendahului daftar kedua. 
Tujuannya tentu saja untuk hidup lebih seimbang, 
tetap mengejar cita-cita, sembari menemukan 
kebahagiaan setiap harinya.

 Kembali kepada slogan bahagia itu sederhana, 
sehat jiwa juga sederhana. Membuat rasa bosan 
berguna, juga sederhana. Terapkan ketiga tips 
diatas, maka rasa bosan tidak lagi menjadi hal 
negatif yang ingin selalu dihilangkan dengan 
segera. Tentunya selain ketiga tips tersebut, terdapat 
berbagai tips sehat jiwa yang saya yakin masih 
terpendam sebagai teori yang baik, karena kurang 
dipraktekkan dengan baik. Olahraga, meditasi, 
nutrisi yang diatur dengan seimbang, tidur yang 
cukup adalah rahasia yang sudah diketahui umum, 
namun kurang diterapkan. Sekali lagi, ini bukan 
masalah pengetahuan, atau kemampuan. Hanya 
kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Salam 
Sehat Jiwa.
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 Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dapat 
menimbulkan berbagai dampak pada kesehatan, 
keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara 
global. Data dari WHO yang dihimpun hingga 
tanggal 24 Oktober 2020 menunjukkan jumlah 
kasus konfirmasi positif secara global sebanyak 
42.055.863 kasus dengan kasus kematian sebanyak 
1.141.567 kasus. Sedangkan Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan 
bahwa hingga tanggal 24 Oktober 2020 jumlah 
kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia 
sebanyak 108.376 kasus dengan kasus sembuh 
sebanyak 65.907 kasus dan kasus meninggal 
sebanyak 5.131 kasus. Kontrol terhadap lonjakan 
kasus konfirmasi ini diharapkan dapat terwujud 
dengan kedisiplinan masyarakat dalam melakukan 
protokol kesehatan sesuai dengan anjuran 
pemerintah. Mematuhi aturan pembatasan 
wilayah, mempertahankan jarak sosial, dan 
melakukan karantina mandiri, telah menimbulkan 
berbagai dampak pada hubungan sosial maupun 
komunikasi yang tentunya mempengaruhi 
kehidupan sebagian besar masyarakat. Perubahan 
tatanan dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi 
hal yang wajib dipatuhi oleh masyarakat untuk 
mencegah terjadinya penularan virus di masa 
pandemi.  

Ketakutan dan kecemasan terkait dengan 
penularan virus ini menjadi permasalahan 
psikologis yang timbul di masa pandemi. 
Selain itu, prognosis penyakit yang belum 
jelas, kurangnya akses pada pemeriksaan 
dan pengobatan, terbatasnya alat pelindung 
diri, protokol kesehatan baru, serta kerugian 

finansial sebagai beberapa stresor utama yang 
berperan dalam menimbulkan tekanan emosional 
serta meningkatkan gangguan mental terkait 
COVID-19 (Pfefferbaum & North, 2020). 
Masyarakat dituntut untuk dapat beradaptasi 
dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama 
pandemi untuk kemudian berfungsi seperti 
sebelumnya dan mengatasi ketakutannya. Menurut 
perspektif keperawatan dalam teori adaptasi Sister 
Callista Roy, adaptasi terjadi ketika individu dapat 
berespon positif terhadap perubahan yang terjadi 
di lingkungannya (Alligood, 2013). Individu 
dengan koping yang efektif dalam menghadapi 
permasalahan akan memiliki perilaku adaptif 
sekaligus membangun kemampuan untuk bangkit 
kembali dari situasi sulit yang dihadapinya 
tersebut. Apabila masyarakat tidak mampu untuk 
beradaptasi dengan situasi yang ada, ketakutan dan 
kecemasan terkait pandemi ini tidak akan teratasi 
sehingga memicu terjadinya stigma sosial dalam 
masyarakat.

 WHO (2020) mendefinisikan stigma sosial 
sebagai suatu asosiasi negatif terhadap orang, 
masyarakat, benda, maupun tempat yang 
berhubungan dengan suatu penyakit tertentu, 
dalam hal ini adalah COVID-19. Timbulnya 
stigma sosial ini dikaitkan dengan minimnya 
pengetahuan masyarakat mengenai penularan 
COVID-19, kebutuhan untuk menyalahkan 
seseorang, ketakutan akan penularan penyakit 

Melawan Stigma Sosial
di
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tersebut, ketakutan akan kematian, serta rumor 
dan mitos mengenai virus ini yang diragukan 
kebenarannya. Kelompok yang rawan mengalami 
hal ini antara lain etnis tertentu;  pasien terkait 
dengan kasus COVID-19 baik terdiagnosis, 
sembuh, maupun yang melakukan karantina; 
petugas kesehatan; individu dengan kebutuhan 
khusus; individu dengan gejala gangguan 
pernapasan; individu yang hidup dalam kelompok 
tertentu, serta pekerja yang melayani kebutuhan 
sehari-hari masyarakat. Sebagai akibatnya, 
individu yang mendapatkan stigma sosial akan 
mengalami diskriminasi, pelabelan, stereotip, 
perlakuan khusus, dan pelecehan status akibat 
keterkaitannya dengan penyakit tersebut. 
Perlakuan-perlakuan tersebut berdampak negatif 
terhadap kondisi mental, emosional, serta fisik 
bagi orang yang mengalaminya. Masyarakat akan 
memiliki ketakutan tambahan tidak hanya terhadap 
pandemi, namun juga ketakutan terhadap stigma 
sosial yang diterima apabila memiliki keterkaitan 
dengan kasus konfirmasi COVID-19.

 Ketakutan akan stigma sosial mengakibatkan 
masyarakat cenderung menyembunyikan 
penyakitnya untuk menghindari diskriminasi, 
mencegahnya untuk segera memeriksakan diri ke 
pelayanan kesehatan, serta mengurangi dorongan 
penerapan perilaku hidup sehat. Apabila hal ini 
berlangsung lebih lanjut, stigmatisasi ini berpotensi 
untuk menimbulkan permasalahan kesehatan yang 
lebih berat, rantai penularan yang terus berlanjut, 
serta kesulitan dalam mengontrol penyakit tersebut 
selama masa pandemi. Menurut WHO (2020), 
terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya 
stigma sosial dalam masyarakat, antara lain:
1. Menggunakan nama yang benar untuk merujuk 

penyakit ini, yaitu COVID-19 (Corona Virus 
Disease 2019).

2. Tidak menyebut orang yang terkonfirmasi 
COVID-19 sebagai ‘korban’ atau ‘penderita’, 
namun sebagai ‘pasien’.

3. Tidak memberikan julukan bagi orang, 
kelompok, etnis, atau daerah tertentu sebagai 
‘penyebab’ maupun ‘penyebar’ COVID-19.

4. Memberikan dukungan bagi mereka yang 
terdampak pandemi, seperti pasien, keluarga 
pasien, serta masyarakat sekitar.

5. Memberikan apresiasi kepada petugas 
kesehatan yang merawat pasien COVID-19.

6. Mencari informasi terkait COVID-19 dari 
sumber-sumber yang terpercaya dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

7. Membahas pandemi berdasarkan data, fakta, 
maupun anjuran kesehatan pemerintah 
terbaru dan tidak menyebarkan berita yang 
belum dapat dikonfirmasi kebenarannya 
terkait COVID-19

8. Menyebarkan berita positif yang menekankan 
pada keefektifan protokol kesehatan dalam 
mencegah terjadinya penularan, kesembuhan 
pasien, maupun kisah perjuangan petugas 
kesehatan di masa pandemi sehingga tidak 
terjadi stigmatisasi pada petugas tersebut.

 Tindakan pencegahan ini harus didukung oleh 
seluruh lapisan masyarakat dengan dibantu oleh 
petugas kesehatan terkait. Perilaku pencegahan 
dalam melawan stigma sosial ini juga harus 
dapat dilaksanakan secara optimal agar tercapai 
keamanan dan kesejahteraan fisik maupun 
psikologis pada masyarakat.

Kesehatan di  Masa Pandemi
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 Dunia sedang diliputi pandemi COVID-19, 

tidak terkecuali Indonesia. Sebagai upaya 
mengakhiri pandemi COVID-19, masyarakat 
harus menerapkan tiga hal utama yaitu wajib 
menjaga iman, aman dan imun. Iman dimaknai 
dengan menjalankan ibadah sesuai agama dan 
kepercayaan masing-masing. Aman diartikan 
sebagai kepatuhan totalitas terhadap protokol 
kesehatan pencegahan COVID-19 yang dikenal 
dengan istilah 3M (memakai masker, menjaga 
jarak dan menghindari kerumunan, serta 
mencuci tangan pakai sabun). Sedangkan Imun, 
harus dijaga diantaranya dengan mengkonsumsi 
makanan bergizi, menjaga kesehatan mental, rajin 
berolahraga, dan beristirahat cukup.

 Semakin kuat sistem imun, tubuh akan lebih 
sulit untuk terkena sakit. Salah satu cara untuk 
menjaga dan meningkatkan imun adalah dengan 
mengkonsumsi makanan yang mengandung 
probiotik. 

 Bagaimana probiotik meningkatkan respon 
imun?  Probiotik adalah kombinasi mikroorganisme 
atau bakteri baik yang telah menunjukkan atau 
diduga memiliki efek menguntungkan ketika 
dikonsumsi, termasuk menginduksi respon 
imun dan mempercepat penyembuhan berbagai 
gangguan pencernaan baik akut maupun kronis. 
Saluran cerna merupakan organ pertahanan tubuh 

terbesar.  Produksi antibodi dan populasi sel 
penghasilnya paling banyak ditemukan di saluran 
cerna. Sistem imun saluran cerna merupakan 
organ kekebalan tubuh utama. Pentingnya 
menjaga pencernaan karena nyatanya 70% daya 
tahan tubuh berasal dari usus. Efek probiotik yang 
baik bagi kesehatan telah banyak dilaporkan. Efek 
tersebut terjadi melalui modulasi komposisi dan/
atau aktivitas mikroflora usus yang selanjutnya 
akan memengaruhi perkembangan dan fungsi 
sistem imun. Pemberian probiotik dapat menjadi 
metode yang aman untuk memperbaiki dan 
meningkatkan sistem imun bawaan serta status 
kesehatan umumnya. Probiotik dalam usus dapat 
merangsang sistem imun tubuh untuk bekerja 
saat mengetahui adanya mikroorganisme seperti 
bakteri, virus, kuman, dan jamur yang terdapat 
dalam makanan yang dimakan. Dengan cara ini, 
bakteri baik dalam usus dapat melindungi tubuh 
dari segala jenis mikroorganisme yang dapat 
membahayakan tubuh.

 Probiotik biasanya terdapat pada makanan 
tertentu yang telah mengalami proses fermentasi. 
Bakteri tertentu sengaja ditambahkan pada 
makanan, sehingga akan terbentuk makanan baru 
dengan kandungan gizi yang berbeda. Contoh 
probiotik antara lain Lactobacillus rhamnosus 
GG, L. casei Shritoa, L. johnsonii, L. reuteri, dan 
Bifidobacterium. Probiotik ini bisa ditemukan 
dalam yogurt, tempe, kimchi, sauerkraut (asinan 
kubis), kefir, kombucha, beberapa jenis keju dan 
mentega. 

Peran Probiotik 
dalam Meningkatkan 

Sistem Imun 
Selama Pandemi

Tips  Sehat
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Tips  Sehat

 Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak 
terjadi perubahan dalam kehidupan sehari-hari. 
Karena itu, menjaga pola makan yang sehat sangat 
penting selama pandemi ini. Meskipun tidak ada 
makanan atau suplemen makanan yang dapat 
mencegah infeksi COVID-19, mempertahankan 
pola makan dengan gizi seimbang menjadi sangat 

penting dalam meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh yang baik. Untuk mengoptimalkan sistem 
imun tubuh kita, diperlukan konsumsi makanan 
yang mengandung gizi  seimbang, sumber nutrisi 
utama seperti karbohidrat, protein, lemak, serta 
vitamin dan mineral.

 Kecukupan gizi terutama vitamin dan mineral 
sangat diperlukan dalam mempertahankan sistem 
kekebalan tubuh yang optimal, sayuran dan buah 
merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat. 
Terutama sayuran dan buah yang berwarna, 
banyak mengandung vitamin yang berfungsi 
sebagai antioksidan dalam tubuh serta membantu 
meningkatkan imunitas tubuh. Konsumsi 
makanan termasuk sayur buah yang memiliki 
warna alami yang berbeda dapat meningkatkan 
kekebalan tubuh karena warna-warni alami 
makanan mengandung berbagai jenis antioksidan.
Macam sayuran dan manfaatnya berdasarkan 
warna, antara lain :

1. Sayuran berwarna hijau adalah sumber 
karoten yang baik untuk antioksidan. Semakin 
hijau warna sayur maka semakin banyak 
mengandung karoten, vitamin C, asam folat, 
dan mineral. Selain untuk meningkatkan 

AA. Istri Agung Swanitri, SST
Penulis

Sayur dan Buah 
untuk Imunitas Tubuh
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imunitas tubuh, sayur hijau juga mempunyai 
fungsi untuk menghambat pertumbuhan sel 
kanker, membantu produksi sel darah merah, 
dan menguatkan sel otak. 

 Contoh: daun singkong, sawi hijau, bayam, 
buncis, kangkung, kacang panjang, dan lain-
lain.

2. Sayuran berwarna ungu juga mengandung 
banyak antioksidan dan vitamin. Warna 
ungu alami berfungsi untuk meningkatkan 
sistem imun, melindungi kerusakan otak, juga 
mendapatkan produksi sel darah merah dan 
sel darah putih. 

 Contoh: terong ungu, kol ungu, dan lain-lain 
3. Sayuran berwarna kuning dan oranye 

juga mengandung berbagai vitamin dan 
antioksidan. Sayuran jenis ini bermanfaat 
untuk meningkatkan kesehatan pada indra 
penglihatan. 

 Contoh: wortel, labu kuning, jagung, dan lain-
lain.

4. Sayuran berwarna merah mengandung 
antioksidan yang berfungsi untuk melindungi 
pembuluh darah, kesehatan jantung dan 
mencegah kanker. Selain itu, sayuran berwarna 
merah juga mengandung banyak vitamin A 
dan vitamin E. 

 Contoh: bayam merah dan lobak merah.
5. Sayuran berwarna putih merupakan sayuran 

yang tidak berpigmen namun tetap bermanfaat 
bagi tubuh. Sayuran jenis ini mengandung 
vitamin E, kalsium, dan zat alicin yang dapat 
mengontrol kadar kolesterol, tekanan darah, 
dan dapat menghambat pertumbuhan sel 
kanker.

 Contoh: tauge, bunga kol, sawi putih, dan lain-
lain

Macam-macam buah-buahan dan manfaatnya 
berdasarkan warna, antara lain :
1. Buah berwarna merah mengandung banyak 

vitamin C dan zat flavonoid. Buah berwarna 
merah dapat bermanfaat untuk menurunkan 
kadar kolesterol dan menjaga kesehatan hati.

 Contoh: semangka, apel, tomat, stroberi, 
anggur merah, dan lain-lain.

2. Buah berwarna kuning dan oranye 
mengandung banyak vitaminA dan karoten 
yang bermanfaat untuk meningkatkan 
penglihatan. Selain itu juga mengandung 
banyak antioksidan yang dapat meningkatkan 
imunitas tubuh. Buah berwarna kuning juga 
mengandung vitamin B kompleks yang dapat 
berfungsi untuk kesehatan hati.

 Contoh: pisang, jeruk, papaya, manga, dan 
lain-lain.

3. Buah berwarna hijau selain untuk 
meningkatkan imunitas tubuh juga berfungsi 
untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. 
Berbagai vitamin juga terdapat dalam buah  
berwarna hijau.

 Contoh: apel malang, anggur hijau, melon, dan 
lain-lain 

4. Buah berwarna ungu dan biru, semakin gelap 
warnanya, kandungan vitaminnya semakin 
banyak. Buah ini bermanfaat dalam menjaga 
kesehatan jantung, pembuluh darah, dan 
menghambat pertumbuhan sel kanker.

 Contoh: delima, ubi ungu, blueberry dan lain-
lain.

Tips  Sehat
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 Pandemi COVID-19 yang melanda dunia 
selama hampir setahun ini menyebabkan 
terbatasnya interaksi kita dengan lingkungan luar 
karena harus menaati segala protokol kesehatan 
yang ditetapkan. Mencegah penyebaran virus 
ini tidaklah mudah,  ada kebiasaan dan protokol 
kesehatan baru yang ketat. Banyak upaya dilakukan 
mulai dari diharuskan untuk menjaga jarak 
antara satu orang dengan yang lain minimal satu 
setengah meter sehingga kita dipaksa untuk stay 

at home dan melakukan 
seluruh aktivitas dari 
rumah seperti bekerja, 
belajar, dan ibadah 
dari rumah. Di era 
pandemi ini, telah terjadi 
banyak perubahan bagi 
kehidupan manusia yang 
memengaruhi berbagai 
aspek kehidupan dan 

menyebabkan sebagian besar sektor seperti 
pendidikan dan ekonomi menjadi lumpuh. Mulai 
dari sistem pendidikan yang harus berubah untuk 
membatasi kontak langsung dan juga pembatasan 
aktivitas di dalam gedung perkantoran agar 
meminimalisir kontak langsung antar pekerja. 

 Jika berbicara tentang peran teknologi di masa 
pandemi, mari terlebih dahulu kita tilik sejarah 
untuk melihat bagaimana keajaiban rekayasa sains 
ini bisa menjadi temuan yang paling berpengaruh 
di dunia saat ini dimana setiap perangkat yang 
sering kita gunakan mengandung sebuah inti 
komputer (mesin komputasi) mulai dari, PC, 
laptop, handphone, dan perangkat serupa lainnya. 
Pada dasarnya, teknologi diciptakan untuk 
memberikan kemudahan bagi manusia. Teknologi 
yang selama satu abad ini telah banyak mengalami 
perkembangan berawal dari ditemukannya 
komputer di abad ke-19, ketika Charles Babbage 
mencoba untuk mendesain komputer mekanik 
yang bernama mesin analitikal. Kata komputer 
semula dipergunakan untuk menggambarkan 
orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan 
aritmatika, namun secara luas komputer dapat 
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didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik 
yang terdiri dari beberapa komponen, yang dapat 
bekerja sama antara komponen satu dengan 
yang lain untuk menghasilkan suatu informasi 
berdasarkan program dan data yang ada. 

 Seiring berjalannya waktu dan bersinerginya 
perkembangan perangkat-perangkat komputasi 
kala itu, berkembang pula teknologi internet yang 
dimulai pada awal tahun 1970 dengan munculnya 
Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) yang 
merupakan sistem milik Departemen Pertahanan 
Amerika Serikat yang difokuskan untuk menjaga 
jaringan komputer terhadap serangan nuklir 
dikarenakan Pentagon tidak ingin kehilangan 
data-data dan sistem komunikasi yang dibangun 
hancur. Ketakutan akan kehilangan data-data 
tersebut membuat para ahli komputer berpikir 
mengenai desentralisasi semua sistem dengan 
membuat situs interkoneksi agar semua komputer 
dapat terhubung dengan komputer lainnya. 
Informasi yang terkandung di dalam sistem 
tersebut dinamakan Internet Protocol Packet yang 
berisi alamat tujuan komputer lain. 

 Pada Tahun 1993 di temukanlah sebuah navigasi 
yang dapat mempermudah pengguna untuk 
menemukan apa yang ingin mereka cari, browser 
atau alat peramban yang ditemukan pertama 
kali ialah mosaik yang membuat tampilan grafis 
untuk pengguna yang menyederhanakan navigasi 
internet yang dapat digunakan untuk mengambil 
data sesuai kebutuhan dan mengkonfigurasi data 
yang akan ditampilkan. Kemudian pada tahun 
1994, Microsoft sebagai perusahaan perangkat 
lunak terbesar mengeluarkan alat peramban 

buatan mereka yakni Internet Explorer. Selanjutnya 
pada tahun 1998, Google merupakan penemuan 
mesin pencarian pertama yang ditemukan dan 
memiliki fungsi untuk memindai informasi yang 
diinginkan para pengguna di internet. Selain itu, 
mesin pencarian yang lain adalah Yahoo! yang 
sangat berfungsi dalam membantu pengguna 
untuk menggunakan internet menjadi alat pencari 
informasi yang berguna Pertengahan tahun 
2000 perkembangan internet mulai pesat dan 
menjadikan internet sebagai easy-to-use software 
program untuk mengunggah konten-konten ke 
dalam internet sehingga pada tahun tersebut 
banyak bermunculan blog, video sharing sites, 
social networking sites. 

 Berkat penemuan dan ide brilian para penggiat 
teknologi ini munculah banyak ide untuk membuat 
dunia semakin dekat, dan setiap orang dengan 
mudahnya dapat mengakses informasi di tahun 
inilah aktifnya sosial media bagi masyarakat luas, 
munculnya Facebook di tahun 2004 oleh  Mark 
Zuckerberg dan diikuti oleh beberapa perusahaan 
lainya mendirikan aplikasi sosial media seperti; 
Twitter, Skype, Whatsapp, Telegram dan ribuan 
aplikasi lainya dan bahkan yang paling populer 
saat ini dan wajib terinstall bagi setiap orang yang 
memiliki keperluan daring yaitu Zoom Meeting 
App.

 Kembali lagi ke topik Pandemi dan Teknologi. 
Banyak sektor lumpuh akibat pandemi ini, 
misalnya di Bali yang mayoritas penduduknya 
mengandalkan sektor pariwisata namun apa 
daya ketika PPB mengajukan travel warning 
dan melarang perjalanan keluar negeri, bandara 
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tutup untuk sementara waktu, banyak pihak yang 
kehilangan pekerjaan dan penghasilan lalu memilih 
untuk bertani demi menyambung hidup mereka. 
Sementara itu, pendidikan juga terbengkalai 
akibat sekolah yang ditutup sementara waktu. 
Aktivitas di kantor dan pabrik industri pun dibatasi 
sehingga menghambat produktivitas perusahaan 
tersebut dan berujung kebangkrutan. Tentu saja 
ini merupakan penurunan kondisi perekonomian 
yang sangat drastis bagi negara Indonesia yang 
dalam waktu yang sama harus menyokong biaya 
kesehatan dan keberlangsungan kehidupan 
sosial dengan menyalurkan bantuan uang. Akses 
komunikasi jarak jauh mutlak diperlukan pada 
saat pandemi ini agar semua pihak dapat terus 
terhubung untuk tetap melakukan aktivitas di 
tengah pembatasan yang ditetapkan. Beruntung 
efek globalisasi sudah merata hampir ke seluruh 
belahan dunia, manusia sudah tidak asing lagi 
dengan perangkat smartphone, komputer ataupun 
laptop, adanya infrastruktur yang memadai 
seperti interkoneksi antar wilayah dan negara 
menggunakan kabel fiber optik sehingga transport 
data lebih reliable karena didukung dengan 
kecepatan cahaya. 

 Membaca situasi seperti ini, penggiat teknologi 
atau sering disebut software developer memutar 
otak untuk menghasilkan produk yang dapat 
digunakan di masa pandemi bagi semua orang dan 
mampu memberikan benefit yang besar juga bagi 
para pengembang. Dan kita lihat saat ini hampir 
semua platform pemerintah maupun swasta 
mengembangkan dan memaksimalkan pelayanan 
berbasis online. 

 Pandemi ini memaksa seluruh masyarakat 
untuk belajar memahami teknologi secara spesifik 
karena masa ini merupakan era digitalisasi 

dengan tujuan proses pengumpulan informasi 
dan pelayanan bisa terlaksana dengan cepat dan 
efisien. Teknologi bukan lagi hanya milik kalangan 
elit, nantinya pengembang aplikasi akan terus 
berinovasi untuk memberikan kemudahan bagi 
kita namun kita harus cepat beradaptasi dengan 
teknologi baru yang diciptakan. Siswa-siswapun 
dikenalkan dengan teknologi sejak dini dengan 
diberikan alternatif untuk bersekolah melalui 
media daring menggunakan aplikasi Zoom 
Meeting, Google Meet, Webex, Skype dan juga 
platform Android yang mendukung E-learning 
seperti aplikasi Ruang Guru.

 Apakah teknologi ini sepenuhnya aman? Dibalik 
semua kemudahan yang diberikan oleh teknologi 
memang kita juga perlu memperhatikan aspek 
keamanannya. Bagaimana sebuah perusahaan 
teknologi menjamin kerahasiaan dan keamanan 
data kita? Maka dari itu kita perlu memperhatikan 
mungkin banyak dari kita sering melewatkan 
kolom yang bertuliskan “Saya menyetujui syarat 
dan ketentuan” ini dalam dunia IT dikenal dengan 
istilah privacy policy agreement dimana semua 
syarat dan ketentuan dan juga faktor resiko tertuang 
dalam dokumen tersebut. Jika anda menggunakan 
aplikasi baru dan ada hal yang mencurigakan 
tertera dalam privacy policy agreement agar 
mengurungkan menggunakan aplikasi tersebut 
karena tidak semua penyedia layanan aplikasi 
menjamin keamanan data pribadi anda. Kejahatan 
di dunia maya atau cybercrime masih menjadi hal 
yang rumit untuk ditelusuri pihak penegak hukum 
karena para pelaku kriminal khusus seperti pelaku 
hacker, carding, data forgery, cyber espionage, 
sabotage, and extortion selalu memiliki banyak 
cara untuk menutupi jejak digital. 
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Di masa sulit ini banyak orang memiliki 
masalah finansial, ada peluang bagi pelaku kriminal 
mencuri dan menyandera data pribadi anda untuk 
mendapatkan tebusan, meretas sistem di suatu 
perusahaan dan meminta imbalan untuk recovery-
nya, menggunakan data pribadi seperti informasi 
E-KTP anda untuk usaha kejahatan carding atau 
meretas dan memalsukan akun kartu kredit anda 
dan melakukan tindakan yang dapat merugikan 
pribadi anda. Maka dari itu kehati-hatian dalam 
menggunakan teknologi informasi sangatlah perlu, 
lindungilah data pribadi Anda, jangan serahkan 
nomor telepon, email, no KTP, identitas pribadi 
anda dan keluarga kedalam aplikasi yang belum 
jelas peruntukannya.

 Baru-baru ini juga sempat beredar sebuah konten 
di Whatsapp yang memuat paket data internet 
gratis dari sebuah perusahaan telekomunikasi 
yang digandeng oleh institusi pemerintah Kominfo 
dimana proses untuk mendapatkan hadiah itu 
harus meneruskan ke banyak kontak WA yang ada 
di ponsel anda dan setelah itu anda diminta untuk 
memasukan identitas pribadi dan mengupload 
foto diri, KTP dan KK. Namun ketika dicermati 
dari sisi IT, domain website yang digunakan 
untuk melakukan registrasi tersebut bukan dari 
domain atau website resmi dua institusi terkait 
dan memiliki nama website yang sangat mengecoh 
masyarakat awam. Dan website tersebut tidak 
dilindungi dengan sertifikat keamanan yang biasa 
kita kenal SSL Certificate (Secure Sockets Layer) 
dimana data yang dikirim ke dalam situs tersebut 
mungkin saja bisa diretas dan disalahgunakan. 
Semua itu sudah direncanakan dengan baik oleh 

para pelaku cybercrime dengan umpan paling jitu 
yang akan cepat direspon oleh publik di masa 
pandemi seperti ini disinilah kesempatan para 
pelaku mengumpulkan data dan mulai melakukan 
aksi carding. Dan jika seseorang kehilangan 
kartu kredit atau kartu ATM tertelan kemudian 
menghubungi customer service bank, maka data 
yang akan dibutuhkan adalah identitas pribadi, 
keluarga, akun elektronik dan nomor telepon, bisa 
saja pencurian data tersebut digunakan untuk aksi 
ini. 

 Peran teknologi dalam memberikan kemudahan 
di masa pandemi ini memang sangat besar, 
menjembatani keterbatasan sosial yang dialami 
dengan memanfaatkan perangkat telekomunikasi 
yang kita miliki, pandemi COVID-19 ini menjadi 
cambuk agar kita sadar dengan nilai teknologi, 
belajar beradaptasi dengan setiap perubahan di 
bidang teknologi demi kemudahan bersama, siap 
memberikan kontribusi untuk berinovasi. Namun 
dibalik semua kemudahan yang diberikan kita 
perlu menjaga apa yang merupakan data-data yang 
bersifat vital. 

“Waspada dalam berteknologi, 
Pelajari Prosesnya, 

Nikmati Manfaatnya”. - 
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 Pandemi COVID-19 merupakan pukulan telak 
bagi Indonesia bahkan dunia dari segala sisi. Banyak 
faktor yang terdampak, namun tentu yang paling 
terasa imbasnya adalah sektor kesehatan yang meliputi 
kesehatan fisik dan psikologis. 

 COVID-19 sendiri merupakan suatu virus 
korona jenis baru yang menyerang kesehatan fisik 
atau spesifiknya menyerang paru-paru manusia. 
Penularannya yang begitu cepat menyebabkan 
kecemasan dan ketakutan sehingga berakibat pada 
gangguan secara psikologis pada masyarakat, hal ini 
menambah beban akibat himpitan faktor ekonomi 
yang sudah terjadi pada masyarakat.

 Penulis merupakan perawat yang bertugas di 
ruang Intensive Psychiatric Care Unit (IPCU) di UPTD 
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang merupakan RS 
Rujukan pasien jiwa yang menderita COVID-19, jika 
dilihat dari data lapangan, terdapat peningkatan jumlah 
pasien di ruang IPCU selama tiga bulan terakhir. 
Apakah peningkatan ini terkait pandemi atau bukan, 
perlu dilakukan kajian lebih lanjut. 

 Peningkatan jumlah pasien di ruang intensif 
psikiatri tentu dibarengi dengan peningkatan resiko 
pajanan terhadap petugas. Pihak RSJ Provinsi Bali sangat 
tanggap terhadap hal tersebut, pengadaan terhadap 
APD termasuk APD level 3. Protokol kesehatan serta 
sarana prasarana pendukung termasuk SPO disiapkan 
namun tetap saja resiko pajanan terhadap petugas 
akan tetap ada di samping kondisi psikologis pasien 
yang irritable bahkan impulsif sangat bergantung pada 
moodnya termasuk yang terjadi pada penulis.

 Pada akhir September 2020 lalu, penulis 
melaksanakan tugas seperti biasa sesuai jadwal. Pada 

saat pemberian jam makan, karena terdapat pasien 
suspect COVID-19 maka penulis selaku petugas 
memberikan makan pasien disertai obat-obatan 
di dalam ruangan pasien masing-masing dengan 
menggunakan APD level 3. Namun salah satu pasien 
yang merupakan pasien suspect COVID-19    tiba-tiba 
berprilaku tidak terkendali dan menyerang petugas 
hingga seluruh pelindung wajah terlepas termasuk 
masker dan faceshield terlepas. Rekan perawat dan 
security memberikan bantuan sehingga tidak sampai 
membahayakan penulis selaku petugas perawat.

 Petugas melanjutkan tugas jaga namun karena 
sudah merasa diri terpapar atau kontak erat, maka 
petugas lebih ketat melaksanakan jaga jarak dengan 
rekan jaga dan juga lebih disiplin dalam memakai 
masker. Setelah pulang, petugas melaksanakan isolasi 
mandiri hingga hasil swab pasien keluar dan dinyatakan 
positif COVID-19.

 Kepala ruangan IPCU dengan tanggap 
menindaklanjuti laporan petugas yang kontak erat 
dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. 
Oleh komite K3RS, penulis selaku petugas perawat 
dijadwalkan tes swab RT-PCR. Sambil menunggu hasil, 
penulis melakukan isolasi mandiri hingga penulis 
dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Penulis 
bersyukur, rekan kerja yang sempat bertugas bersama 
penulis dinyatakan negatif COVID-19.

 Penulis selanjutnya menjalani karantina di Bapelkes 
Provinsi Bali. Selama masa karantina, penulis juga 
sangat puas dengan pelayanan Bapelkes Provinsi Bali. 
Makanan yang bergizi, vitamin, madu serta aktivitas 
lain termasuk terapi uap sangat membantu pemulihan 
hingga 3 hari dikarantina penulis dinyatakan negatif 
COVID-19 dan dianjurkan melanjutkan karantina 
mandiri hingga hari ke-14.

 Penulis mengucapkan terimakasih kepada UPTD 
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dan Bapelkes Provinsi 
Bali, serta semua pihak yang membantu penulis selama 
masa pemulihan termasuk rekan-rekan yang membantu 
suplai makanan selama masa karantina mandiri.

Akhir kata, besar harapan dan doa penulis agar pandemi 
segera berakhir dan seluruh petugas di fasyankes 
khususnya di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 
diberikan perlindungan dan kesehatan selama bertugas 
Rahayu dan terima kasih.

KILAS BALIK PERAWAT SEBAGAI 
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19

Penulis
Ns. I Made Parayoga Dwipayana, S.Kep
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Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan 
Jiwa Sedunia (World Mental Health) 2020 yang 
dilaksanakan setiap 10 Oktober, Instalasi Reha-
bilitasi NAPZA RSJ Provinsi Bali menggelar acara 
DETOKS (Parade Protokol Kesehatan) antar res-
iden (pasien yang menjalani rehabilitasi NAPZA) 
serta acara BISIKIN (Bincang Asyik Anti NAPZA) 
yang diselenggarakan pada 9 Oktober 2020. Acara 
ini selaras dengan tema yang diangkat dalam HKJS 
yaitu Kesehatan Jiwa untuk Semua karena kasus 
kecanduan zat termasuk masalah kesehatan yang 
juga perlu diperhatikan untuk diberi akses rehabil-
itasi. 

Menurut ketua panitia acara, I Wayan Rudi-
ana, S. Kep., Ns, acara DETOKS diselenggarakan 
dengan tujuan memberikan edukasi serta praktik 
langsung yang dibuat dalam bentuk kompetensi 
oleh residen NAPZA dalam rangka pencegahan 
pandemi COVID-19. Kegiatan meliputi menjawab 
soal yang telah disiapkan oleh staf ruangan tentang 
pengetahuan umum seputar pandemi COVID-19, 
lomba cuci tangan enam langkah, serta lomba me-
makai masker yang tepat. Penilaian lomba dilaku-
kan langsung oleh juri dari Tim Pengendalian In-
feksi RSJ Provinsi Bali. Tentu disediakan hadiah 
menarik bagi residen yang berprestasi berupa re-
ward (penghargaan) khusus dalam bentuk voucher 
belanja serta waktu ekstra menghubungi keluarga 
dalam bentuk video call.

Setelah acara DETOKS selesai, dilanjutkan 
dengan dialog interaktif dalam acara BISIKIN 
melalui live Instagram (akun @rehabnapza_rs-
jbali) oleh Kepala Instalasi Rehabilitasi Napza 
RSJ Provinsi Bali, dr. I Gde Yudhi Kurniawan, Sp. 
KJ dengan co-host dr. Komang Ana. Narasumber 
menjelaskan terdapat perubahan pada kesehatan 
jiwa di tengah pandemi COVID-19 dimana tidak 

sedikit para pecandu NAPZA merasa tertekan 
yang disebabkan banyak faktor. Pada orang yang 
mengalami gangguan mental karena penyalahgu-
naan zat sangat sering mengalami komorbid atau 
penyakit penyerta yang dialami selain dari penya-
kit utama, baik penyakit fisik ataupun gangguan 
mental lainnya.

“Orang yang mengalami ketergantungan zat 
itu termasuk ke dalam gangguan mental. Kecan-
duan zat sendiri secara langsung mengubah otak 
secara mendasar otomatis fungsi otaknya juga ikut 
terganggu. Ada sirkuit kompulsif dalam otak yang 
terjadi aktivasi berlebihan di sana. Sehingga tim-
bullah keinginan untuk melakukan tindakan yang 
merugikan dan berbahaya. Itu hampir serupa den-
gan gangguan mental,” jelasnya.

Dr. Yudhi, Sp.KJ juga mengungkapkan ber-
dasarkan beberapa sumber, hampir 50 persen 
orang dengan gangguan mental berat mempunyai 
kecenderungan penggunaan zat terlarang dimana 
37 persen orang dengan penggunaan alkohol, dan 
53 persen pengguna narkotika.

“Ketika orang dicurigai mengalami gangguan 
zat, maka perlu dilakukan suatu penilaian melalui 
skrining yang terintegrasi dan menyeluruh. Pe-
nilaian tidak hanya pada gangguan zat itu sendiri, 
tetapi terhadap banyak hal lainnya. Misal gang-
guan medis, riwayat sosial dan keluarga, atau ri-
wayat gangguan mental,” tambahnya. Dalam hal 
ini artinya pecandu zat meskipun datang ke tem-
pat rehabilitasi dengan gangguan jiwa tetap akan 
dievaluasi oleh tim kesehatan untuk menilai sejauh 
mana bisa mengikuti program rehabilitasi. Tetapi 
jika ada gangguan fisik atau gangguan mental yang 
menyertai maka pihak RSJ Bali akan menyiapkan 
program rehabilitasi khusus yang berbeda. 

“Masalah penggunaan zat dan gangguan men-
tal itu sering disebabkan oleh faktor yang serupa. 
Faktor risikonya itu bisa karena biologis atau ge-
netik dan psikososial. Kadang ada beberapa gang-
guan mental yang coba-coba menggunakan zat 
terlarang. Hingga akhirnya menjadi kecanduan,” 
ujarnya. dr. Yudhi, SpKJ juga mengimbau walau-
pun seseorang mengalami kondisi tertekan, stres 
atau depresi karena pandemi COVID-19 janganlah 
dijadikan alasan seseorang untuk coba-coba atau 
kembali mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

Penulis
Putu Agus Mahardika, S.Kep, Ns

dan 
DETOKS

BISIKIN 

Acara

dalam Rangka Hari 
Kesehatan Jiwa 

Sedunia 2020

Layanan
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Terima kasih kepada semua pihak yang telah 
berdonasi kepada kami dalam berbagai 

bentuk sebagai dukungan dan kepedulian 
dalam menghadapi situasi pandemi“ “
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Gema Jiwa Shanti, live streaming edukasi kesehatan jiwa 
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. 

Hadir setiap hari Kamis pukul 10.00 WITA
 via Zoom dan YouTube“

“
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