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Secara global, selama tiga dekade
terakhir, kesehatan mental merupakan isu
sentral pembangunan kesehatan. 

WHO menegaskan bahwa definisi sehat
merupakan definisi yang sifatnya integral; 
artinya tidak bukan sekedar bebas dari
penyakit, namun kondisi dimana
seseorang mencapai kesejahteraan
paripurna secara fisik, mental dan sosial. 

Isu Kesehatan Mental



Tren Global
Kesehatan mental tidak bisa lagi dipandang sebagai isu perifer
dalam pembangunan kesehatan.

Studi the Global Burden of Disease yang dilakukan oleh WHO 
pada tahun 2017 mengungkapkan data yang meyakinkan
mengenai peta beban penyakit di seluruh dunia. 

Data years lost due to disability (YLD) menyebutkan bahwa 6 dari
20 jenis penyakit yang dianggap paling bertanggungjawab
menyebabkan disabilitas adalah gangguan mental (World Health 
Organization, 2012).





…
Disability-life adjusted years (DALY 2017) à
Mental and  Subtance Use Disorders pada 
peringkat 9 dari 19 penyakit utama (IHME, Global 
Burden Disease). 

Meskipun gangguan mental belum terlalu
dipandang sebagai problem epidemiologis,
nyatanya memiliki dampak yang cukup signifikan
dalam membuat jutaan orang hidup dalam
disabilitas.







“Akan lebih baik jika isu ini diperkenalkan
dari dini, seperti dimasukan ke kurikulum sekolah

atau ditekankan dalam keluarga sendiri” 
@raihanadzkia



Sayangnya…

•Meskipun sudah ada tindak lanjut dari beberapa
WHO member of states di Eropa yang merespon
dengan Mental Health Declaration (2005), kesehatan
mental masih menjadi low-priority issue di banyak
negara (Prince, dkk. 2007)
•Negara berkembang lebih memprioritaskan
pengendalian penyakit menular dan KIA
•Negara maju lebih memprioritaskan non-
communicable disease yang menyebabkan kematian
dini (kanker, kardiovaskular, diabetes, dll.)



Tokoh utama film Joker, Arthur 
Fleck, digambarkan menderita
gangguan jiwa. 

Dia mengalami tekanan mulai dari
perisakan, tapi pengobatan yang 
dijalaninya terpaksa berhenti
lantaran sistem layanan sosial
ditutup. Berbagai tekanan tersebut
membuatnya berubah menjadi
sosok Joker.



“Jangan pernah malu untuk meminta
toleransi jika rasanya sedang mental 

breakdown” -Sasqia Ardelianca



Bermula dari kesenjangan dan 
ketidakmerataan layanan

Problem pelik
Rata-rata di dunia ada 32.2% penderita skizofrenia
yang tidak mendapat akses perawatan medis
(Kohn, dkk. 2004)
Di Indonesia angkanya bombastis, 96.5%
penderita skizofrenia yang tidak mendapat akses
perawatan medis (Dirjen Bina Upaya Kesehatan
2015)

Layanan berpusat di RSJ, bukan di Puskesmas
Pada tahun 2000 hanya ada 30% dari 9000
Puskesmas yang siap melayani pasien kesmen
(kualitasnya bagaimana?) (Marchira 2011)



Human Rights Watch. (2016). Living in Hell: Abuses Against 
People with Psychosocial Disabilities in Indonesia. Retrieved 
from https://www.hrw.org/report/2016/03/20/living-
hell/abuses-against-people-psychosocial-disabilities-indonesia

https://www.hrw.org/report/2016/03/20/living-hell/abuses-against-people-psychosocial-disabilities-indonesia


Stigma
•Orang dengan gangguan mental (ODGM) tak jarang

mendapatkan berbagai perilaku diskriminasi à membuat
mereka marjinal secara sosial dan ekonomi
• Ada sekitar 309 penderita Skizofrenia yang pernah dipasung

keluarganya dalam 3 bulan terakhir (RISKESDAS 2018)
• Membuat social cost yang timbul semakin tinggi

• Padahal..
• Tingkat relapse penderita Skizofrenia menurun sampai 8% 

apabila mereka mendapatkan kombinasi terapi medis + family 
skill therapy
• Ada kebutuhan mendesak untuk melakukan rehabilitasi holistik

(medis dan psikososial) untuk ODGM



Lalu Bagaimana Kebijakan Kita?

• Legislasi
UU No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan
Jiwa, namun belum ada peraturan teknis
dibawahnya

• Anggaran kesehatan salah satu yang
terendah di dunia.

APBN 2016 meningkat menjadi 5%*,
sebelumnya berada pada kisaran 2-3%
(anggaran untuk keswa hanya 1% dari total
anggaran kesehatan)

*) Sesuai Amanat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
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Pelayanan Kesehatan Mental di era JKN

• Biaya pelayanan Kesehatan Jiwa sudah
dicover dalam Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)

• Yang dicover dan bisa ditangani di 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) adalah Depresi, Kecemasan, 
Skizofrenia (Psikotik) dan campuran
(Kecemasan + Depresi)

• RSJ didorong untuk melakukan rujuk
balik

• Psikoterapi dan group therapy 
ditanggung oleh BPJS Kesehatan

• Tetapi… belum ada upaya khusus
dalam skala nasional untuk
mempersiapkan FKTP untuk mampu
menangani pasien dengan gangguan
mental berat

• Tidak ada protokol untuk menawarkan
terapi keluarga kepada penderita
gangguan mental berat



Tantangan…
• Belum ada standar diagnosis yang baku

• Ada pasien yang datang berkali-kali ke FKTP dengan keluhan gastritis. Apakah
betul gastritis atau gangguan kecemasan (somatisasi)?

• Apakah tenaga kesehatan di FKTP mampu menangkap/mendiagnosis gangguan
kesehatan mental?

• Tenaga kesehatan di FKTP butuh untuk dibekali kemampuan melakukan
screening à kebutuhan screening tools

• Belum ada strategi yang jelas untuk upaya promosi dan prevensi
• Jangankan upaya promosi dan prevensi, memberikan pengobatan pada pasien

yang sudah terdiagnosis menderita gangguan saja FKTP kesulitan menangani

• Belum meratanya akses masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan
• Warga yang tinggal di daerah terpencil harus melakukan perjalanan yang lama 

dan melalui medan yang sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan



Apa yang Seharusnya Kita Lakukan?

•Memperkuat evidence-based policy
• Pergeseran paradigma pelayanan dari RS ke pelayanan

primer (Puskesmas) 
•Mengurangi problem kesenjangan perawatan
• Upaya promotif dan preventif harus menjadi concern 

kebijakan pemerintah
• Bersama mendukung ‘penghapusan’ stigma dan 

mendorong rehabilitas psikososial



Let’s Talk: Ayo Ngobrol


