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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalaamu’allaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera bagi kita semua, 

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebagai perwujudan dari komitmen Badan Litbang 

Bapeda Indragiri hilir  untuk terus menggalakkan program pembangunan termasuk 

Kesehatan yang berbasis bukti, maka Badan Litbang terus memacu diri untuk melakukan 

perubahan dan inovasi dalam lingkup pengembangan dan penelitian di segala bidang’ 

Pada tahun ini Kecamatan  Tanah Merah telah menetapkan satu kegiatan Inovasi 

Pemerintah Kecamatan tanah Merah yaitu DM dan HT Center 

Untuk mendukung dalam pelaksanaan Kegiatan di lapangan perlu kiranya kiranya suatu 

petunjuk teknis, untuk itu tim teman sehati membuat Pedoman atau Petunjuk Tekhnis 

Kegiatan yang akan di laksanakan. 

Di dalam Petunjuk Tekhnis kegiatan memuat latar belakang dan tujuan kegiatan, 

Kegiatan,Landasan Kebijakan Inovasi, Design atau alur Pelaksanaan Inovasi,Tahapan 

pelaksanaan serta pengorganisasian Kegiatan.. 

Kami berharap dengan adanya petunjuk Tekhnis Kegiatan DM dan HT Centerr dapat di 

jadikan pedoman kegiatan yang bermanfaat. 

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis  ini kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh semua 

pihak sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan . Kami menyadari masih banyak 

kekurangan dalam penyusunan ini untuk itu kami dengan tangan terbuka menerima 

masukan dan saran demi perbaikan dimasa yang akan dating. 

 

 

Wassalamu’allaikum Wr. Wb. 

Kuala Enok, 12 Mei 2018 
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PETUNJUK TEKHNIS  

KEGIATAN INOVATIF KECAMATAN TANAH MERAH  (BESUNG MI-

SERAGA (BEBAS PASUNG MEMBANGUN INSAN SEHAT JIWA DAN RAGA) 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat 

berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga 

individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi 

tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan 

kontribusi untuk komunitasnya. Kesehatan jiwa masih menjadi salah 

satu permasalahan kesehatan di dunia, termasuk di Indonesia. 

Terdapat berbagai masalah kesehatan jiwa dengan gejala yang 

berbeda, umumnya ditandai oleh kombinasi pemikiran abnormal, 

masalah atau gangguan persepsi, emosi, perilaku dan hubungan 

dengan orang lain. Masalah kesehatan dan gangguan jiwa meliputi: 

depresi, gangguan afektif bipolar, skizofrenia dan psikosis lainnya, 

demensia, cacat intelektual, dan gangguan perkembangan termasuk 

gangguan spektrum autisme dan lain-lain. Beban masalah kesehatan 

jiwa terus meningkat yang berdampak terhadap kesehatan dan 

konsekuensi sosial, hak asasi manusia dan ekonomi utama di semua 

negara di dunia. 

Depresi adalah masalah kesehatan jiwa yang umum terjadi dan 

menjadi salah satu penyebab utama kecacatan di seluruh dunia. 

Berdasarkan data WHO tahun 2018, secara global, sekitar 264 juta 

orang terkena Depresi. Depresi lebih banyak terjadi pada wanita 

daripada pria, pada kondisi terburuk Depresi dapat menyebabkan 

bunuh diri. Masalah kesehatan jiwa lainnya adalah bipolar, data 

menunjukkan sekitar 60 juta orang di seluruh dunia terkena bipolar, 

23 juta orang terkena 

Skizofrenia, yaitu gangguan mental yang parah, 50 juta orang 

terkena demensia, yaitu kondisi penurunan fungsi kognitif yang 

kronis dan dan progresif. Data WHO tahun 2018 juga menunjukkan 

bahwa hampir 800.000 orang mati karena bunuh diri setiap 

tahunnya. Untuk setiap bunuh diri, terdapat lebih banyak kasus 

percobaan bunuh diri setiap tahunnya. Upaya percobaan bunuh diri 

sebelumnya merupakan satu- satunya faktor risiko paling penting. 

Kematian karena bunuh diri merupakan penyebab kematian kedua 

pada kelompok usia 15-29 tahun. 

Di Indonesia jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah 

akibat berbagai faktor risiko biologis, psikologis dan sosial dengan 

keanekaragaman penduduk; hal ini berdampak pada penambahan 

beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka 

panjang. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 



menunjukkan peningkatan beberapa masalah kesehatan jiwa, yaitu 

prevalensi gangguan jiwa Skizofrenia/Psikosis meningkat dari 0,15% 

(Riskesdas 2013) menjadi 0,18%; terdapat sekitar 31,5% Rumah 

Tangga melakukan pasung terhadap penderita Skizofrenia/Psikosis 

dalam 3 bulan terakhir; hanya sekitar 41,8% penderita 

Skizofrenia/Psikosis yang minum obat secara teratur; Prevalensi 

Depresi pada penduduk umur >15 tahun sebesar 6,1% (sekitar 12 

juta penduduk umur >15 tahun) dan hanya 9% yang minum 

obat/menjalani pengobatan medis; Prevalensi gangguan mental 

emosional pada penduduk umur >15 tahun mengalami peningkatan 

dari 6% (Riskesdas 2013) menjadi 9% atau sekitar 19 juta penduduk 

umur >15 tahun (Riskesdas 2018). 

Kasus jiwa di wilayah Kecamatan Tanah Merah di tahun 2017 

tercatat sebanyak 85 orang dengan jenis gangguan kejiwaan yang 

berbeda – beda. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan 

pemahaman yang cukup serta menyeluruh tentang besarnya 

permasalahan kesehatan jiwa dan faktor risikonya serta upaya untuk 

mengendalikan dan menanggulangi permasalahan tersebut di 

Kecamatan Tanah Merah membuat program Inovasi yaitu BASUNG 

MI-SERAGA ( Bebas Pasung membangun Insan sehat jiwa dan raga) 

Untuk itu perlu kiranaya sebagai acuan penyelenggaraan upaya 

kesehatan jiwa maka perlu disusun Juknis Kegaiatan Inovasi Besung 

MI-Seraga 

A. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan orang dengan gannguan jiwa 

melalui suatu sistem kegiatan inovasi Besung MI-Raga (Bebas Pasung 

Membangun Insan Sehat jiwa dan Raga) berkualitas dan kontinu 

2. Tujuan Khusus 

a. Tersedianya dan terselenggaranya  pelayanan dan penangganan bagi 

penderita gangguan jiwa 

b. Tersedianya Sumber Daya Pelayanan BESUNG MI-SERAGA (BEBAS 

PASUNG MEMBANGUN INSAN SEHAT JIWA DAN RAGA)  

c. Tersedianya Sarana dan Prasarana layanan BESUNG MI-SERAGA 

(BEBAS PASUNG MEMBANGUN INSAN SEHAT JIWA DAN RAGA) 

d. Terselenggaranya pendataan masyarakat yang mengalami gangguan jiwa 

e. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi penderita ODGJ baik di 

fasilitas kesehatan maupun di luar dengan penanganan sesuai standart 

secara kontinu 



f. Terselenggaranya rujukan bagi penderita yang memerlukan pelayanan di 

tingkat layanan Rumah Sakit Kabupaten atau Provinsi 

g. Terselenggranya pendampingan penderita dengan melakukan kunjunga 

rumah penderita gangguan jiwa 

h. Terselenggarnya upaya pembinaan dan edukasi bagi penderita dan keluarga 

di Posyandu Jiwa. 

B. Ruang Lingkup 

Pedoman ini meliputi beberapa pokok bahasan masalah 

kesehatan dan gangguan jiwa mulai dari usia anak sampai 

lansia termasuk NAPZA. yaitu arah kebijakan dan strategi 

penanggulangan, target dan indikator keberhasilan, 

surveilans epidemiologi, upaya promotif dan preventif, 

upaya kuratif dan rehabilitatif, komunikasi risiko dan 

pemberdayaan masyarakat, 

C. Sasaran  

Sasaran Petunjuk Tekhnis  adalah tim Pelaksana kegiatan 

Inovasi  Basung MI-Seraga yaitu:Sektor Terkait lintas sektor 
antara lain  terkait Bidang Kesehatan,  bidang pendidikan, 
sosial, agama,  hukum, keamanan, informasi, , swasta, LSM, 

profesi  dan masyarakat 

D. Dasar Kebijakan 

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan 

 baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. 

 Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan t

 antangan global, regional dan nasional. Regulasi yang telah 

 disusun disusun antara lain adalah: 

1. Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  tahun  1945 

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang 

Psikotropika 

3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran 

4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 



Kesehatan 

5. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika 

6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah 

7. Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang 

Kesehatan Jiwa 

8. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal 

11. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana 

Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 

tentang Upaya Kesehatan Anak 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 

tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan 

Keluarga 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan 

Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan 

 

 

 

 



E. DISINGN ALUR PELAKSANAAAN KEGIATAN 

Sebagai bagan alur kegiatan dapat dilihat pada bagan alur dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. TAHAPAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

  Mekanisme kegiatan dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan yaitu 

1. Tahap Perencanaan 

Penerapan kegiatan inovasi BASUNG MI-SERAGA ditetapkan pada bulan 

Januari 2020 dengan kegiatan : 

a. Rapat Koordinasi 

Rapat dihadiri oleh Camat Tanah Merah, Kapolsek, Danramil, Lurah Kuala 

Enok, Kepala Desa Tanjung Pasir, Sungai Laut, Sungai Nyiur, Selat Nama, 

KESEPAKATAN 

INOVASI 

SOSILAISASI/ 

BIMBINGAN TEKHNIS 

UJICOBA/ 

PELAKSAN

AAN 

TIM PELAKSANA 

EVALUASI 

TIM 

KOORDINASI 



Kepala Puskesmas, dokter,penanggung jawab program dan lintas sector lainnya 

di kantor Camat Tanah Merah, untuk menetapkan program inovatif Kecamatan 

Tanah Merah, yaitu:BASUNG MI-SERAGA (BEBAS PASUNG 

MEMBANGUN INSAN SEHAT JIWA DAN RAGA) 

b. Menetapkan dan mensosialisasikan rencana inovasi dan  target sasaran 

indikator tahunan . 

c. Mengupayakan ketersediaan dan kecukupan logistik    kesehatan 

untuk mendukung kegiatan Inovasi Besung MI-Seraga  antara lain: obat 

psikotropika, instrumen deteksi dini  masalah kesehatan dan gangguan 

jiwa, media Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) dengan berkolaborasi 

bersama  Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir serta Puskesmas 

 di wilayah Kerja Kecamatan Tanah Merah 

d. Kebutahan Sarana Pendukung antara : Sekretariat Inovasi 

e. Mengidentifikasi sumber daya dan jejaring kerja seperti: 

f. Jumlah rumah sakit jiwa serta jumlah puskesmas dan  rumah sakit yang 

mampu melaksanakan pelayanan  keswa  

g. Jumlah tenaga kesehatan jiwa dari organisasi profesi  yang ada, antara lain : 

psikiater, dokter ,psikolog  klinis, dokter umum dan perawat dan 

perawat jiwa,  yang dapat memberikan pelayanan bila diperlukan  baik 

yang    sudah terlatih maupun belum terlatih; 

h. Kebutuhan Tenaga di Desa 

i. Kebutuhan tenaga Keamanan 

j. Kebutuhan Sarana dan Tenaga Rujukan 

k. Membuat Pelaksana Kegiatan; 

l. Pelayanan konsultasi kesehatan jiwa jarak jauh  dengan kabupaten yang 

dapat dijangkau oleh  masyarakat, baik milik pemerintah, pemerintah 

 daerah, organisasi profesi, dan lain-lain. 

m. Menyusun rencana kegiatan di tingkat nasional yang  melibatkan lintas 

program, lintas sektor dan LSM yang ada. 

2. TAHAP UJI COBA 

Uji coba Kegiatan di Laksanakan pada bulan Desember 2019 

 

3. TAHAP PELAKSANAAN 

1) Melakukan advokasi tentang inovasi Besung MI-Seraga di Linkungan    

Kecamatan; 

2) Membentuk dan menggerakkan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana dengan 

melibatkan organisasi profesi, lintas program dan lintas sektor terkait; 

3) Memberikan pelatihan pada petugas , dan/ atau orientasi kepada tokoh 

masyarakat dan pekerja sosial masalah kesehatan jiwa  

4) Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan lintas program dan lintas 

sektor terkait; 

5) Memfasilitasi terbentuknya kelompok dukungan psiko- sosial yang 

bersumber daya masyarakat; 

6) Deteksi dini dilakukan di dalam gedung dan luar gedung oleh tenaga 

kesehatan dengan menggunakan SDQ, SRQ 20 dan/ atau ASSIST atau 

metode sederhana oleh masyarakat; 

7) Melakukan pendataan sasaran ODGJ, terintegrasi dengan layanan di dalam 



gedung (poli rawat jalan) maupun luar gedung seperti pada saat kunjungan 

keluarga PIS-PK, layanan di UKBM (poskeswa, posbindu PTM, posyandu 

lansia, posyandu remaja, dan lain-lain), serta data yang berasal dari Rumah 

Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Umum 

8) Layanan Depresi dilakukan di dalam gedung melalui wawancara psikiatrik 

dengan merujuk pada PPDGJ III, dan bila memenuhi kriteria dirujuk ke 

fasyankes tingkat lanjut; 

9) Kunjungan Rumah 

10) Kunjungan Rutin 

11) Kunjungan kerumah penderita gangguan Jiwa berat yang tidak 

 memungkinkan penderita mendapatkan pelayanan di Puskesmas 

12) Kunjungan Urgensi 

13) Kunjungan dilakukan ketika ada laporan penderita yang dalam kondisi 

mengalami gangguan dan kegaduhan 

14) Melakukan surveilans epidemiologi penanggulangan masalah kesehatan     

jiwa 

15) Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan ke Kabupaten/ Kota. 

16) Puskesmas   melakukan   pelayanan   yang   meliputi: 

Promotif, dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan 

edukasi, dan gerakan bersama di dalam dan luar gedung fasyankes, yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jiwa;reventif, melalui deteksi 

dini, peningkatan ketahanan mental, pelatihan life skill dan lain-lain, 

yang bertujuan untuk mencegah timbulnya/ berulangnya gangguan jiwa; 

17) Melakukan rujukan ke FKRTL atau Rumah Sakit Jiwa provinsi. 

 

4. TAHAP PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI 
 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dilakukan di setiap jenjang 

administrasi, yaitu: 

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan 

dengan menggunakan instrumen monev; 

 Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi (analisis situasi) 

selama pelaksanaan kegiatan program; 

 Melakukan rapat koordinasi bulanan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan 

DKJPS dengan Puskesmas, RS, lintas sektor dan lintas program; 

 Melakukan advokasi dan sosialisasi hasil monitoring dan evaluasi; 

a. Diseminasi Informasi kepada masyarakat.Evaluasi Kegiatan  

Untuk melihat keberhasilan kegiatan ataupun melihat atau mendapatkan 

gambaran pelaksanaan kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai 

perbaikan pelaksanaan kegaiatan selanjutnya 

 

H.PENGORGANISASIAN / TIM 

Dalam penyususan dan Pelaksanaan Kegaiatan tersebut melibatkan institusi dan 

lintas sector terkait yang ada di Kecamatan Tanah Merah antara lain: 

Pembetukan dan kesepakatan kegaitan inovatif Bersama Puskesmas dan lintas 

sector lainnya Pelaksanaan Kegaiatan merupakan Tim yang telah di SK oleh 



Camat yang terdiri dari ; Pemerintahan Kecamatan,Tim Kesehatan ( 

Dokter,Dokter gigi,Perawat,Bidan, Analis ,Tenaga Promkes serta Tenaga 

Farmasi ). Pengelolaan transfortasi oleh pemerintah Kecamatan Bersama 

Staekholder ,toko masyarakat  dan PT Pulau Sambu 

Penyusunan Struktur organisasi 

1) Pelindung               : Camat Tanah Merah 

                                        Kapolsek Tanah Merah 

                                        Danramil Tanah Merah 

2) Ketua Pelaksana : H. Muhammad Syum,SKM.,MM 

3) Penanggung jawab Pelaksana pelayanan : dr. Erniyati 

4) Penanggung jawab Layanan : Agustang, AMK 

5) Penanggung jawab obat : Ikbal Mauldin, S. Farm, Apt 

6) Petugas Administrasi/Sekretariat : Suhaimi 

                                                              Ambo Tang,S. IP 

                                                              Abdul Malik 

7) Koordinator lapangan : Kepolisian sektor Tanah Merah 

                                            Koramil Tanah Merah 

                                            Lurah/kepala desa Se- Kecamatan Tanah Merah 

8) .Koordinator Rujukan Penderita :  Dinas Sosial Tanah Merah 

9) Koordinator  Promosi                 : Petugas Promkes Puskesmas 

                                                            Kasi Sosial Kecamatan 

10).Koodinator Pendataan : Ambo Tang,S. IP 

I.PENUTUP 

Demikian buku petunujk tehnis kegiatan Inovasi BESUNG MI-SERAGA di buat 

untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. 

 

DIKELUARKAN : KUALA ENOK 

PADA TANGGAL : Januari 2020 

PENANGGUNG  JAWAB, 

 

 

 

YULIARGO,SP   

PEMBINA.TK.I    

NIP: 19760127 200003 1 003 

 

 

 


