
GAJAH DIBELA SEMUT 
(GAngguan JiwA Harus DIBErikan peLAyanan keSEhatan yang berMUTu) 

Kasus gangguan jiwa menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan kasus gangguan jiwa di Indonesia sebesar 1,7 permil dan 

di DIY lebih tinggi dari Nasional yaitu sebesar 2,7 permil. Kasus gangguan jiwa di wilayah kerja 

Puskesmas Godean I pada tahun 2015 sebesar 4,06 permil dimana lebih tinggi dari hasil 

Riskesdas tahun 2013 baik angka Nasional maupun DIY. 

Pengobatan pada ODGJ sangat tergantung pada orang lain terutama keluarga. Sikap dan 

perilaku ODGJ yang merupakan manivestasi dari penyakit gangguan jiwanya, sering berdampak 

pada kondisi fisik dan psikologis keluarga. Selain merasa malu, keluarga juga bisa menjadi 

“stress” karena beban berat mendampingi ODGJ. Apalagi kalau keluarga belum memahami 

bagaimana cara mendampingi ODGJ. 

Pelayanan bagi ODGJ di Puskesmas Godean I masih belum optimal. Belum ada pelayanan 

khusus bagi ODGJ dan antrian masih bersama pasien lain. Selain itu pelayanan untuk ODGJ 

masih sebatas mengobati gangguan jiwa saja dan sreening pada keluarga belum dilakukan. 

Dari uraian diatas maka permasalahan gangguan jiwa Puskesmas Godean I adalah: 

a. Kasus gangguan jiwa tinggi dan stigma  tentang gangguan jiwa 

b. Gangguan jiwa malu berobat di pelayanan kesehatan  

c. Gangguan jiwa menjadi tidak produktif dan tidak mandiri serta sering kambuh 

d. Masyarakat belum tahu gejala awal gangguan jiwa dan kurang peduli dengan ODGJ 

e. Pelayanan pasien gangguan jiwa lama dan bersama-sama pasien lain serta belum ada 

integrasi pelayanan untuk ODGJ 

Dengan adanya permasalahan diatas, maka Puskesmas Godean I membuat Inovasi “Gajah 

Dibela Semut” (GAngguan JiwA Harus DIBEerikan peLAyanan keSEhatan yang berMUTu). 

Inovasi ini dibentuk sejak tahun 2015. Tujuan utama inovasi Gajah Dibela Semut adalah 

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi ODGJ.  

I. STRATEGI INOVASI 

a. Optimalisasi upaya promotif mengurangi stigma  

1. Memberikan informasi yang luas pada masyarakat supaya ODGJ diterima seperti 

pada umumnya anggota masyarakat lain 



2. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan menyebarluaskan informasi tentang 

kesehatan jiwa  

3. Mendampingi keluarga supaya tidak malu mempunyai anggota keluarga ODGJ. 

4. Mendorong ODGJ mendapatkan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

b. Memperluas akses pelayanan kesehatan bagi ODGJ 

1. Pelayanan khusus bagi ODGJ di Puskesmas supaya lebih cepat terlayani 

2. Buku khusus untuk catatan kesehatan bagi ODGJ 

3. Pelayanan konseling psikologi bagi ODGJ dan keluarga 

4. Memberikan terapi injeksi bagi ODGJ yang tidak mau minum obat 

5. Pelayanan kunjungan rumah 

6. Fasilitasi rujukan ke Rumah Sakit bagi ODGJ kambuh dan membahayakan 

c. Meningkatkan peran keluarga dalam mendampingi ODGJ 

Keluarga mempunyai peran yang sangat besar dalam pengobatan ODGJ. Untuk 

mendampingi ODGJ, perlu bekal pengetahuan dan ketrampilan agar keluarga lebih 

kuat dan tidak jatuh dalam kondisi stress mengingat ODGJ adalah orang yang 

“istimewa”.  

d. Meningkatkan peran kader kesehatan 

Peran serta masyarakat sangat penting dalam pengobatan ODGJ karena pengobatan ODGJ 

perlu pendekatan khusus. Diperlukan relawan yang bertugas melakukan pendekatan pada 

keluarga ODGJ, memantau pengobatan, deteksi dini ODGJ kambuh, rujukan, pendampingan 

keluarga dan pelaporan kasus ODGJ. 

e. Meningkatkan peran lintas sektor  

Keterlibatan lintas sektor dalam pengobatan ODGJ sangatlah penting karena dampak 

terhadap masyarakat bisa sangat luas apabila ODGJ tidak ditangani dengan baik. Dampak di 

masyarakat dapat berupa:  

1. Dampak Ekonomi 

2. Dampak Keamanan 

3. Dampak Sosial 

f. Deteksi dini potensi gangguan jiwa 

Identifikasi gejala gangguan jiwa perlu diinformasikan lebih luas pada masyarakat sehingga 

gangguan jiwa dapat ditangani lebih awal. Upaya deteksi dini gangguan jiwa  dilakukan pada: 

1. Msyarakat 

2. Ibu Hamil 

3. Remaja 



II. PELAKSANAAN INOVASI 

Secara umum kegiatan inovasi dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Kegiatan dalam gedung 

1. Prioritas pelayanan.  

Prioritas pelayanan dilakukan dengan cara memencet poli psikologi dengan kode 

antrian “H” pada mesin antrian. Mekanisme ini diambil karena kunjungan pelayanan 

psikologi tidak banyak sehingga tidak perlu antri lama. Selain itu ODGJ dan keluarga 

ODGJ akan mendapatkan konseling singkat terlebih dahulu oleh psikolog terkait 

adakah masalah dalam pengobatan. Selanjutnya psikolog akan merujuk pada dokter 

(rujukan internal) untuk diperiksa dokter dan diberikan resep. 

2. Pengobatan jangka panjang dengan injeksi  

Salah satu masalah pengobatan pada ODGJ adalah ODGJ tidak mau minum obat 

karena tidak merasa sakit serta rasa bosan karena obat harus diminum setiap hari. 

Hal ini yang menyebabkan resiko kambuh pada ODGJ cukup tinggi. Untuk mengatasi 

hal tersebut maka dipilih pengobatan jangka panjang berupa obat suntikan.   

3. Deteksi dini gangguan jiwa komprehensif 

 Pemeriksaan dan konseling psikologis diberikan pada ibu hamil, ibu melahirkan, 

calon pengantin, pasien rawat inap umum dan pasien gawat darurat terbatas 

 Rujukan internal ke pelayanan konsultasi psikologi, bagi pasien yang teridentifikasi 

potensi stress yang ditemukan di unit lain. 

 Menerima rujukan eksternal dari sekolah, dokter praktek perseorangan atau kader 

untuk menangani indikasi psikologis yang ditemukan. 

4. Integrasi pelayanan 

Integrasi pelayanan bagi ODGJ yang dibangun di Puskesmas Godean I adalah: 

 Deteksi penyakit fisik bagi ODGJ 

 Pelayanan kesehatan bagi keluarga ODGJ 

 Kunjungan rumah bagi yang tidak kontrol atau mengalami gejala kekambuhan. 

 Buku pemantauan kesehatan “Sehat Jiwaku Sehat Ragaku” 

 Edukasi keluarga secara integratif pada kasus sulit 

b. Kegiatan luar Gedung 

1. Promotif 

 Penyuluhan baik melalui kader maupun masyarakat secara langsung. 

 Bimbingan teknis (bimtek) untuk kader kesehatan 

 Penyampaian materi ke lintas sektor. 



2. Preventif 

 Deteksi dini yang dilaksanakan oleh kader kesehatan. 

 Skreening kesehatan psikologis pada keluarga dan pendamping ODGJ  

 Skreening psikologis pada siswa sekolah 

 Program intervensi komunitas terhadap kasus yang dimiliki. 

 Skreening psikologis pada ibu hamil saat kegiatan Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) 

 Pendampingan psikologis pada gangguan kecemasan dari hasil skreening. 

3. Kuratif 

 Memotivasi keluarga dan pasien untuk berobat secara medis. 

 Melakukan kunjungan rumah bila tidak kontrol ke Puskesmas  

 Melakukan pendampingan atau terapi kelompok 

 Melakukan rujukan terhadap ODGJ bekerjasaman dengan Rumah Sakit  dan LK3 

 Melaksanakan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) pada keluarga ODGJ 

4. Rehabilitatif. 

 Kerjasama dengan yayasan swasta 

 Kerjasama dengan desa, dalam penganggaran dan mengampu kegiatan ketrampilan.  

 Melalui kader kesehatan untuk membantu memulihkan secara social 

 Bimbingan teknis rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) 

 Melaksanakan Self Help Group (SHG) atau kelompok swa bantu bekerja sama 

dengan desa dengan cara melatih berbagai ketrampilan pada ODGJ untuk 

mendukung kemandirian dan produktivitas ODGJ.  

5. Pemberdayaan 

 Keluarga memantau kesehatan dan mendampingi ODGJ dengan buku bantu 

 Kader kesehatan memantau setiap bulan kondisi ODGJ, mengenai muncul atau 

tidaknya tanda-tanda kekambuhan dan kondisi rutinitas konsumsi obatnya  

 Lintas sektor, dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, penganggaran dana 

kesehatan jiwa, melatih ketrampilan dan upaya solusi bersama atas kasus sulit. 

III. HASIL INOVASI 

a. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung 

1. Pelayanan ODGJ di Puskesmas melalui “Priority and Integrated System” 

a. Pelayanan khusus bagi ODGJ dan keluarga melalui antrian H.  

b. Identifikasi resiko penyakit selain gangguan jiwa 

c. Pengobatan jangka panjang dengan injeksi 



d. Pengisian buku ‘Sehat Jiwaku Sehat Ragaku” oleh tenaga kesehatan. 

2. Konseling Psikologi  

a. Konseling psikologi bagi keluarga maupun ODGJ  

Konseling psikologi yang dilakukan pada ODGJ dan keluarga sangat membantu 

kepatuhan ODGJ dalam mengakses pelayanan kesehatan. Hal ini juga 

berdampak naiknya kunjungan konseling psikologi yang terlihat pada gambar. 

 

 

b. Konseling kelompok bagi ODGJ dan keluarga 

Kegiatan ini berdampak positif karena keluarga ODGJ merasa mendapat 

dukungan dan dapat mengungkapkan permasalahan yang dihadapi selanjutnya 

dibantu mencari solusinya. 

3. Peningkatan cakupan kunjungan orang dengan gangguan jiwa 

Keluarga ODGJ tidak malu lagi membawa ODGJ berobat ke pelayanan kesehatan 

(Puskesmas) sehinggan kunjungan ODGJ meningkat.  

4.   Deteksi dini gangguan jiwa pada ibu hamil 

Deteksi dini dilakukan pada ibu hamil K1 dengan mengukur gangguan kecemasan. 

Gambaran hasil deteksi dini pada konseling ibu hamil seperti pada gambar. 

 

 

 



b. Pelayanan di luar gedung (masyarakat) 

1. Upaya Promotif berupa: 

a. Menyelenggarakan penyuluhan bagi masyarakat  

b. Membentuk paguyuban keluarga Pro-Keswa di setiap desa dengan kegiatan : 

 Pemeriksaan kesehatan kepada ODGJ dan keluarga dalam bentuk pos 

pelayanan terpadu (Posbindu)  ODGJ 

 Kegiatan terapi aktifitas kelompok (TAK) 

 Support Help Group (SHG) 

 

    

Gambar 1. 

Penyuluhan kesehatan 

jiwa di masyarakat 

Gambar2. 

Penyuluhan psikologis 

pada ibu hamil 

Gambar 3. 

Penyuluhan sex 

education orang tua pra 

sekolah 

Gambar 4. 

Penyuluhan 

kesehatan jiwa pada 

siswa baru SMP 

2. Upaya Preventif berupa: 

a. Melaksanakan psikoterapi kelompok dan keluarga untuk mencegah perkembangan 

gejala yang dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan jiwa. 

b. Melaksanakan kegiatan deteksi dini kesehatan jiwa pada keluarga untuk mengetahui 

jumlah keluarga yang sehat, resiko psikososial, maupun keluarga gangguan jiwa.  

c. Membangun sistem pelaporan kasus dari relawan kesehatan apabila ada ODGJ baru 

atau kambuh sehingga lebih cepat diberikan pelayanan kesehatan 

d. Advokasi lembaga TK, SD, SMP, SMK untuk menganggarkan program prevensi baik 

melalui siswa maupun orang tua  

e. Pelaksanaan deteksi dini potensi stress bagi kader, keluarga, masyarakat dan remaja. 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui potensi stress yang terjadi pada individu.  

 

    

Gambar 1. 

Screening psikologis pada 

siswa baru SMK 

Gambar 2. 

FGD kesehatan jiwa 

pada siswa SMP 

Gambar 3. 

Psikoedukasi keluarga 

Gambar 4. 

Posbindu bagi ODGJ dan 

keluarga  



 

3. Upaya kuratif berupa: 

a. Melaksanakan kunjungan rumah bersama kader kesehatan setempat berdasar 

laporan mengenai gejala kekambuhan atau kasus baru yang terjadi di masyarakat. 

b. Evakuasi rujuk ke Rumah Sakit kasus berat (kambuh, pasung dan potensi bunuh diri)  

 

    

Gambar 1. 

Kunjungan rumah, pasien 

dengan percobaan bunuh 

diri 

Gambar 2. 

Koordinasi dengan 

tokoh masyarakat dan 

desa tentang ODGJ 

kambuh. 

Gambar 3. 

Penanganan ODGJ 

percobaan bunuh diri 

bersama Polsek, Kader 

dan Tokoh Masyarakat. 

Gambar 4. 

Intervensi radius 5 rumah 

pada kasus repasung 

 

4. Upaya rehabilitatif 

a. Melibatkan ODGJ yang telah dibina dengan memberikan kesempatan untuk 

berekspresi sesuai dengan bakatnya, seperti jualan, melukis atau menari. 

b. Memberikan penghargaan kepada ODGJ dan keluarga yang melaksanakan 

pendampingan pengobatan dengan baik serta berkesinambungan 

c. Meningkatnya kemandirian ODGJ. ODGJ  berwirausaha seperti beternak bebek, 

berjualan kotak kado dan membuat jajanan 

d. Pelatihan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dalam upaya pendampingan 

ODGJ. Tujuan dari kegitaan ini adalah meningkatkan kemandirian ODGJ. 

 

   
 

Gambar 1. 

ODGJ menampilkan tarian 

pada peringaan HKN 54 

Puskesmas Godean I 

Gambar 2. 

Penyerahan 

penghargaan kepada 

ODGJ dan pendamping 

Gambar 3. 

ODGJ yang dibina 

dengan wira usaha  

berternak bebek 

Gambar 4. 

Pertemuan keluarga 

Pro-Keswa di setiap 

Desa 



    

Gambar 5. 

Bimtek Rehabilitasi 

Berbasis Masyarakat 

(RBM) 

Gambar 6. 

Hasil karya ODGJ, di 

stand HKN 54 

Gambar 7. 

Pendampingan ODGJ 

oleh kader keswa 

Gambar 8. 

Pembinaan 

ketrampilan bagi ODGJ 

dan pendamping 

 

5. Upaya pemberdayaan 

a. Terbentuknya kader kesehatan jiwa sebanyak 44 orang.  

b. Pelatihan untuk keluarga ODGJ supaya lebih tepat dalam pendampingan 

c. Lintas sektor lebih proaktif membantu menyelesaikan masalah kesehatan ODGJ 

d. Kegiatan workshop kesehatan jiwa untuk tokoh agama 

e. Anggaran dana desa cukup besar untuk kegiatan kesehatan jiwa 

f. Pelatihan kader kesehatan agar mampu mendeteksi gejala awal gangguan jiwa 

dengan pelatihan Deteksi Dini 

g. Pelaporan dari kader kesehatan setiap bulan untuk memantau kesehatan ODGJ 

h. Upaya penanganan kolaboratif antara petugas Puskesmas, kader kesehatan, 

pemerintah desa, kepolisan, koramil, LK3, RS Ghrasia. 

 

    

Gambar 1. 

Pembinaan Kader 

Keswa tahun 2011-

2013 setiap Semester. 

Gambar 2. 

Pembinaan dan terapi 

kelompok pada 

pendamping ODGJ 

Gambar.3 

Workshop kesehatan 

jiwa untuk tokoh agama 

Gambar 4.  

Penanganan kolaboratif 

bersama lintas sektor 

 

Hasil kegiatan inovasi yang lain adalah: 

a. Meningkatnya pelaksanaan program promosi, kurasi, prevensi dan rehabilitasi 

Upaya 2015 2016 2017 2018 

Promosi 8 33 23 25 

Prevensi 23 28 22 34 

Kurasi 7 2 6 2 

Rehabilitasi 0 12 4 10 

Total 38 75 65 71 

 



b. Antusiasme terhadap kegiatan Pro-Keswa diwujudkan dengan membentuk paguyuban 

Desa Nama Paguyuban Pro-Keswa 

Sidoluhur LUHUR JIWO 

Sidoagung NGUDI LARAS 

Sidomulyo MULYO JIWO 

Sidomoyo NGUPOYO JIWO 

 

c. Meningkatnya masyarakat/lembaga menyelenggarakan kegiatan promosi dan prevensi 

kesehatan jiwa. 

2015 2016 2017 2018 

4 9 12 16 

 

d. Bertambahnya anggota Pro Kesehatan Jiwa (Prokeswa) yang hadir di 4 desa 

2016 2017 2018 
59 60 66 

 

IV. KESIMPULAN 

Inovasi Gajah Dibela Semut telah membantu menyelesaikan masalah kesehatan jiwa di 

Puskesmas Godean I dengan: 

a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi ODGJ yang ditunjukkan 

dengan meningkatnya cakupan pelayanan ODGJ 

b. Mengurangi stigma negatif gangguan jiwa yang ditunjukkan dengan meningkatnya akses 

ODGJ ke fasilitas pelayanan kesehatan serta peran aktif keluarga dalam setiap kegiatan. 

c. Pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peran kader sebagai agen informasi 

serta pendampingan untuk ODGJ dan keluarga 

d. Meningkatkan peran lintas sektor yang ditunjukkan dengan besarnya anggaran untuk 

kesehatan jiwa dari dana desa serta peran aktif dalam setiap kegiatan. 

 


