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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Fasilitas Kesehatan Di Wilayah Dinas Kesehatan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Fasilitas Kesehatan Di Wilayah Dinas Kesehatan DIY

Fasilitas kesehatan utama yang terdapat di DIY meliputi Rumah

Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas atau Puskesmas Pembantu,

Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan, dan Apotek. Jumlah Rumah

Sakit di DIY pada tahun 2015 tercatat sebanyak 74 unit terdiri dari 14

Rumah Sakit Pemerintah dan 60 Rumah Sakit Swasta.63

Tidak semua orang sakit mampu dilayani oleh Rumah Sakit akibat

keterbatasan jumlah. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan fasilitas

pelayanan kesehatan dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas). Pada tahun 2015 terdapat 561 unit Puskesmas, Puskestu,

Puskesling dengan rincian Puskesmas 121 unit, Puskestu 319 unit, dan

Puskesling sebanyak 121 unit. Untuk melayani kesehatan penduduk di

daerah terpencil juga didirikan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas

Keliling. Rata-rata di setiap Kecamatan DIY terdapat satu sampai dua

Puskesmas dan empat Pustu.64

63Badan Pusat Statistik Daerah  Istimewa Yogyakarta Tahun 2016
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b. Fasilitas Kesehatan Jiwa Di Wilayah Dinas Kesehatan DIY

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DIY total jumlah

ODGJ di DIY diperkirakan mencapai 9.862 orang. Jumlah ODGJ

terbanyak berada di wilayah Kabupaten Bantul yaitu 3875 orang

(39,29%), Kulonprogo mencapai 1892 orang (19,18%), Gunung Kidul

mencapai 1433 orang (14,53%), Sleman mencapai 1769 orang

(17,94%), dan jumlah ODGJ yang paling sedikit berada di wilayah Kota

Yogyakarta yaitu 857 orang (8,68%). 65 Penyebab tingginya jumlah

ODGJ di DIY adalah karena faktor bancana alam yang terjadi di DIY,

khususnya Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo sebagai

wilayah yang sering terjadi bencana alam yaitu gempa bumi dan banjir.

Selain itu tingginya jumlah ODGJ juga disebabkan oleh beberapa hal

diantaranya adalah gaya hidup, budaya, lahan pekerjaan yang tidak

memadai untuk menampung lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang

kian terus bertambah, hal ini menjadi salah satu kontributor yang

memicu terjadinya stress atau gangguan jiwa di DIY.

Pelayanan kesehatan jiwa yang dilaksanakan di wilayah DIY

meliputi pelayanan kesehatan jiwa dasar dan pelayanan kesehatan jiwa

rujukan. Sarana pelayanan kesehatan jiwa dasar dilaksanakan oleh

Puskesmas dan jajarannya. Sementara itu, pelayanan kesehatan jiwa

rujukan dilaksanakan oleh Rumah Sakit. Jenis pelayanan kesehatan jiwa

yang diberikan di fasilitas kesehatan adalah pelayanan kesehatan jiwa

65Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016, Data Kesehatan Jiwa Daerah
Istimewa Yogyakarta



gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap. Berikut merupakan data

pelayanan kesehatan jiwa di DIY mulai dari fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan jiwa sampai pada

tenaga kesehatan jiwa.66

Tabel 3.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jiwa Yang Menyediakan
Pelayanan Kesehatan Jiwa Di DIY

No Kabupaten/Kota Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1 Yogyakarta Rumah Sakit Puri Nirmala, Rumah

Sakit Panti Rapih, Rumah Sakit
Bethesda dan Puskesmas

2 Sleman Rumah Sakit Umum Daerah Sleman,
Rumah Sakit Umum Pusat dr.
Sardjito, Rumah Sakit JIH, Rumah
Sakit Panti Rini dan Puskesmas

3 Kulonprogo Rumah Sakit Umum Daerah
Kulonprogo dan Puskesmas

4 Gunung Kidul Rumah Sakit Umum Daerah Gunung
Kidul dan Puskesmas

5 Bantul Rumah Sakit Umum Daerah Bantul
dan Puskesmas

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DIY Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh fasilitas

pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota Provinsi DIY sudah

menyediakan pelayanan kesehatan jiwa. Pelayanan kesehatan jiwa yang

diberikan di DIY tidak hanya di Rumah Sakit tetapi Puskesmas juga

menyediakan pelayanan kesehatan jiwa. Adapun Rumah Sakit yang

memberikan pelayanan kesehatan jiwa rawat inap yaitu berjumlah tiga

Rumah Sakit, diantaranya Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito,

Rumah Sakit Jiwa Grhasia dan Rumah Sakit Khusus Puri Nirmala.
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Sedangkan Rumah Sakit lainnya dan Puskesmas menyediakan

pelayanan kesehatan jiwa rawat jalan.

Untuk pemenuhan tenaga kesehatan jiwa yaitu perawat jiwa dan

tenaga profesional lainnya yang berada di DIY dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.2 Tenaga Kesehatan Jiwa Yang Terdapat Di Puskesmas
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No Kabupaten/Kota Perawat Jiwa Psikolog Psikiater
1 Yogyakarta 6 11 0
2 Sleman 20 23 0
3 Kulonprogo 6 0 0
4 Gunung Kidul 2 0 0
5 Bantul 14 0 0

Jumlah 48 34 0
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DIY Tahun 2016

Perawat jiwa merupakan perawat yang memiliki kompetensi dalam

bidang kesehatan jiwa melalui pendidikan perawat dengan peminatan

keperawatan jiwa.  Sedangkan psikolog merupakan seorang ahli dalam

bidang praktik psikologi yaitu bidang ilmu pengetahuan yang

mempelajari tingkah laku dan proses mental. Dari tabel di atas dapat

dilihat bahwa untuk tenaga kesehatan jiwa atau tenaga profesional

lainnya yang menangani masalah kesehatan jiwa di DIY untuk Kota

Yogyakarta ada enam orang perawat jiwa dan 11 tenaga psikolog.

Kabupaten Sleman terdapat 20 perawat jiwa dan 23 tenaga psikolog.

Untuk kabupaten Kulonprogo ada enam orang perawat jiwa. Kabupaten

Gunung Kidul ada dua perawat jiwa serta Kabupaten Bantul ada 14

orang perawat jiwa.



Tabel 3.3 Jumlah Dokter Spesialis Jiwa/Psikiater Yang Terdapat
Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No Kabupaten/Kota Dokter Spesialis Jiwa
1 Yogyakarta 5
2 Sleman 10
3 Kulonprogo 1
4 Gunung Kidul 1
5 Bantul 1

Jumlah 18
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DIY Tahun 2016

Psikiater merupakan profesi dokter spesialistik yang memiliki

spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional.

Psikiater tidak hanya menangani masalah gangguan jiwa berat tetapi

juga menangani gangguan jiwa ringan. Dari tabel di atas dapat dilihat

bahwa untuk tenaga dokter spesialis jiwa di DIY sebanyak 18 orang

dengan rincian Sleman sebagai daerah yang memiliki dokter spesialis

jiwa terbanyak yaitu mencapai 10 orang. Dokter spesialis jiwa tersebar

diseluruh fasilitas kesehatan wilayah Kabupaten/Kota DIY.

2. Kondisi Obyek Penelitian

a. Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY

1) Gambaran Umum Rumah Sakit Jiwa Grhasia

Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY berdiri pada tahun 1938 sebagai

koloni orang sakit jiwa (KOSJ). Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY

berlokasi di Jalan Kaliurang Km, 17 Kecamatan Pakem, Kabupaten

Sleman, Provinsi DIY. Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY merupakan

sebagai Rumah Sakit kelas A dengan kepemilikan milik Pemerintah



Daerah DIY.67 Rumah Sakit Jiwa Grhasia sebagai Rumah Sakit

Khusus Kesehatan jiwa dan sebagai Rumah Sakit Rujukan untuk

semua ODGJ dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Puskemas

atau fasilitas layanan kesehatan tingkat dua lainnya yang tidak

menyediakan layanan kesehatan jiwa rawat inap atau fasilitas layanan

kesehatan yang tidak menyediakan layanan kesehatan jiwa untuk

ODGJ dengan masalah kejiwaan yang berat diseluruh DIY maupun

dari luar DIY. Selain pelayanan Psikiatri Rumah Sakit Jiwa Grhasia

juga menyediakan pelayanan NAPZA.

2) Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Jiwa Grhasia

Rumah Sakit Jiwa Grhasia mempunyai beberapa sumber daya

manusia baik tenaga kesehatan jiwa maupun tenaga profesional

lainnya dalam melaksanakan layanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit.

Berikut tabel tenaga kerja di Rumah Sakit Jiwa Grhasia:

Tabel 3.4 Tenaga Kerja Di Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY 2017
No Jenis Tenaga Juml

ah
Keterangan

1 Psikiater 8
2 Dokter Spesialis Anak 1
3 Dokter Spesialis Saraf 1
4 Dokter Spesialis Patologi Klinik 1
5 Dokter Spesialis Radiologi 1
6 Dokter Spesialis Rehab Medik 1
7 Dokter Umum 15
8 Dokter PPDS 2
9 Dokter Gigi 2
10 Psikologi Klinik 3 2 PNS, 1 BLUD
11 Perawat 122 116 PNS, 6 PTT
12 Perawat Gigi 3

67Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016, Profil Rumah Sakit Jiwa Grhasia
Daerah Istimewa Yogyakarta



13 Apoteker 6
14 Asisten Apoteker 9
15 Nutrisionis 5
16 Pranata Laboratorium 9
17 Perekam Medis 11
18 Radiographer 4 3 PNS, 1 PTT
19 Teknis Elektromedis 1
20 Sanitarian 5
21 Okupasi Terapis 2
22 Fisioterapis 4 3 PNS, 1 PTT
23 Terapis Wicara 1
24 Administrasi 82 69 PNS, 6 PTT, 7

BLUD
25 Pengemudi 4 1 PNS, 1 PTT, 2

BLUD
26 Sosial Worker 2 PTT
27 Konselor Juknis 2 PTT
28 Satpam 19

Jumlah 360
Sumber: Data Profil Rumah Sakit Jiwa Grhasia Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa tenaga kerja di Rumah

Sakit Jiwa Grhasia baik tenaga kesehatan jiwa, tenaga kesehatan

lainnya, tenaga profesional kesehatan jiwa maupun tenaga kerja non

kesehatan dapat dikatakan sudah cukup memadai untuk melaksanakan

pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai berdasarkan prosedur yang ada.

3) Jenis Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY

Tabel 3.5 Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Jiwa
Grhasia DIY 2016

No Jenis Layanan Kesehatan Keterangan
1 Pelayanan Gawat Darurat a. Kegawatdaruratan

Psikiatri dan Napza
b. Kegawatdaruratan

Umum
c. Klinik Umum

(Police Emergency)
d. Pelayanan

Ambulance 118
2 Pelayanan Rawat Jalan a. Klinik

Psikiatri/Jiwa



b. Penyalahgunaan
Adiksi Non Napza

c. Pelayanan
Psikologi Klinis

d. Pelayanan
Psikometri

e. Klinik
Keperawatan Jiwa

f. Klinik
Pemeriksaan Fisik

g. Klinik Gigi dan
Mulut

h. Klinik Saraf
i. Klinik Anak dan

Tumbuh Kembang
j. Klinik Penyakit

Dalam
k. Klinik VCT
l. Pelayanan TB-Dots

3 Rawat Intensif (Psikiatri) a. Bangsal Intensif
Putri

b. Bangsal Intensif
Putra

4 Pelayanan Rawat Inap (Psikiatri)
5 Penanganan Korban Napza a. Rawat Jalan

b. Rawat Inap
c. Kegiatan

Pendukung Napza
6 Rehabilitasi Medik a. Klinik Rehabilitasi

Medik
b. EEG/Rekam Otak
c. EKG/Rekam

Jantung
d. BERA/tes

Pendengaran
e. Fisioterapi Umum
f. Fisioterapi Anak
g. Okupasi Terapi
h. Terapi Wicara

7 Rehabilitasi Mental a. Rehabilitasi
Mental

b. Rehabilitasi
Pertukangan

c. Rehabilitasi



Pertanian
8 Penunjang Lainnya a. Laboratorium

Klinik
b. Radiologi
c. Farmasi
d. Konsultasi Gizi

9 Kesehatan Jiwa Masyarakat
10 Diklatlitbang
11 VCT dan CST

Sumber Data: Profil Rumah Sakit Jiwa Grhasia Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas jenis pelayanan kesehatan jiwa di Rumah

Sakit Jiwa Grhasia meliputi layanan kesehatan gawat darurat, layanan

rawat jalan, layanan rawat inap serta layanan penunjang kesehatan jiwa

lainnya. Pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa

Grhasia berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi

Rumah Sakit Jiwa Grhasia.

4) Data Pasien ODGJ Di Rumah Sakit Jiwa Grhasia

Pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa

Grhasia meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan upaya

pelayanan kesehatan jiwa rehabilitatif. Jumlah ODGJ yang dirawat di

Rumah Sakit Jiwa Grhasia dalam satu tahun terakhir yaitu untuk klinik

jiwa sudah melayani 21.206 kasus dan rata-rata kunjungan sehari

sekitar 136 pasien. Kemudian untuk rawat inap ada 1687 kasus dengan

rata-rata mondok ulang sekitar dua sampai tiga kali sedangkan rata-

rata waktu perawatan sekitar 14,35 hari.



b. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul

1) Gambaran Umum Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul

merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang

dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rumah

Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul adalah sebagai

Rumah Sakit pusat rujukan bagi sarana pelayanan kesehatan seperti

Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan

lainnya yang berada di wilayah Bantul.

2) Sumber Daya Manusia Di RSUD Senopati Bantul

Adapun tenaga PNS di RSUD Panembahan Senopati per Desember

2015 sebanyak 453 orang sedangkan non PNS sebanyak 383 orang

dengan perincian sebagai berikut :68

Tabel 3.6 Tenaga Kesehatan Di RSUD Senopati Bantul Tahun
2016

No Jenis Tenaga Jumlah PNS CPNS KONTRAK
1 DOKTER 43

Dokter Umum 9 4
PPDS 3
Dokter Spesialis

- - Spesialis Dasar
Sp. PD 5 -
Sp.OG 1 2
Sp. A 3 1
Sp. B 2 -
- SpesialisPenunjang
Sp. Rad 1 -
Sp. Anestesi 2 -

68Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul, 2016, Profil Rumah Sakit Umum
Daerah Panembahan Senopati Bantul



Sp. Pat Klinik 2 -
Sp. Pat Antomi 1 -
Sp. Rehab Medik 1 -
Spesialis lainnya 11 1
Dr. Gigi 2 -

2 FARMASI 16
Apoteker 7 2
DIII Farmasi - 11
Asisten Apoteker 9 7

3 KEPERAWATAN 17
SPK 10 -
DIII Keperawatan 132 129
DIII Perawat
Anastesi

1 -

D IV Perawat anak 2 -
D IV Perawat Drrt 2 -
SI Perawat 13 -
D IV Perawat Jiwa - -
D IV Perawat Bedah 3 -
D IV Perawat lainya - -
Perawat Ners 8 11
AMKG 4 -
SPRG 1 -
DIII Perawat Gigi - 1

4 KEBIDANAN 28
D IV Kebidanan 4 1
D III Kebidanan 18 9
D I Kebidanan 6 1

5 KESEHATAN
MASYARAKAT

122

S1 Kes 1 -
S2 Kes 6 -
- Pendidikan Umum
S1 Umum 10 18
S2 Umum 4 -
D III/D II Umum 6 11
D I - 23
SLTA 71 25
SLTP 15 5
SMK - 84
SD 6 -

6 GIZI 11
S1 Gizi 1 1
D IV Gizi 4
D III Gizi 6 2



7 TENAGA TEKNIS
MEDIS

52

Analis Kesehatan 19 8
Radiografer 9 2
Teknisi Elektromedis 2 -
Teknis Gigi - -
Rekam Medis 16 13
Fisioterapi 4 -
Okurasi Terapi 1 -
Transfusi Darah - 5

9 SANITASI 5
5 3

JUMLAH 453 383
Sumber Data Profil RSUD Senopati Bantul Tahun 2016

SDM di luar bidang kesehatan juga dibutuhkan sebagai pendukung

penyelenggaran suatu fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat berjalan

dengan baik dan maksimal. Maka RSUD Senopati Kabupaten Bantul

juga memiliki beberapa tenaga Non Kesehatan yang berjumlah 261

orang dengan rincian PNS 112 orang dan pegawai kontrak sebanyak

150 orang.

3) Pelayanan Kesehatan di RSUD Senopati Bantul

RSUD Senopati Bantul menyediakan beberapa jenis pelayanan

kesehatan, diantaranya layanan kesehatan gawat darurat, layanan

kesehatan rawat jalan, layanan kesehatan rawat inap, layanan bedah

sentral, layanan rehabilitasi medis dan layanan penunjang lainnya.

Berikut tabel jenis pelayanan kesehatan rawat jalan di RSUD Senopati

Bantul:

Tabel 3.7 Jenis Layanan Rawat Jalan RSUD Senopati Bantul
No Layanan Kesehatan Rawat Jalan

1 Poli Penyakit Dalam
2 Poli Penyakit Anak



3 Poli Tumbuh Kembang
4 Poli Penyakit Beda
5 Poli Ortopedi
6 Poli Kebidanan, Penyakit Kandungan Dan KB
7 Poli Penyakit Mata
8 Poli Penyakit THT
9 Poli Penyakit Syaraf Dan Elektromedik
10 Poli Penyakit Kulit, Kelamin Dan Kosmetik Medic
11 Poli Jiwa/Psikiatri
12 Poli Gigi, Orthodonsi Dan Bedah Mulut
13 Poli Umum
14 Poli Paru
15 Poli Jantung
16 Poli Onkologi
17 Medical Check Up
18 Konsultasi Gizi
19 Konsultasi Berhenti Merokok
20 Konsultasi Hivaids
21 Poli Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif Dan

Komplementer Pengobatan Herbal
Sumber Data: Profil RSUDPanembahan Senopati Bantul 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa RSUD Senopati

Bantul telah menyediakan pelayanan kesehatan yang cukup lengkap

untuk melaksanakan  pelayanan kesehatan yang sesuai dengan prosedur

yang ada. RSUD Senopati Bantul juga sudah menyediakan pelayanan

kesehatan jiwa bagi penderita ODGJ.

4) Pelayanan Kesehatan Jiwa RSUD Senopati Bantul

RSUD Senopati Bantul sudah menyediakan layanan kesehatan jiwa

bagi ODGJ. Jenis pelayanan kesehatan jiwa di RSUD Senopati Bantul

merupakan layanan kesehatan jiwa rawat jalan dan Rumah Sakit tidak

menyediakan layanan kesehatan jiwa rawat inap. RSUD Senopati

Bantul mengadakan rawat inap apabila pasien gangguan jiwa berat

kebetulan dengan penyakit tertentu seperti diabetes melitus maka pasien



ODGJ tersebut akan dirawat di RSUD Senopati Bantul karena

diabetesnya sedangkan terkait masalah kesehatan jiwanya kemudian

pihak Rumah Sakit akan melakukan perawatan. Namun sebaliknya

khusus untuk pasien-pasien jiwa selain dengan masalah kesehatan

tertentu akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui

apakah pasien ODGJ tersebut hanya mengalami depresi ringan dalam

hal ini tidak mengalami gangguan psikotik atau gangguan jiwa berat

seperti dengan gaduh gelisah maka pasien ODGJ tersebut dapat di rawat

di Rumah Sakit.

c. Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta

1) Gambaran Umum Puskesmas Mergangsan

Puskesmas Mergangsan merupakan puskesmas rawat jalan yang

terletak di jalan Taman Siswa Gang Braja Permana MG II/1168 RW

22 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta.

Wilayah kerja Puskesmas Mergangsan adalah seluruh wilayah

Kecamatan Mergangsan yang meliputi tiga Kelurahan yaitu

Wirogunan, Bentokusuman dan Keluarahan Keparakan.

2) Sumber Daya Manusia di Puskesmas Mergangsan

Keadaan ketenagaan di Puskesmas Mergangsan pada tahun 2016

berjumlah 54 orang yang terdiri dari tenaga struktural, tenaga

fungsional kesehatan dan staff. Berikut tabel rincian ketenagaan di

Puskesmas Mergangsan:



Tabel 3.8 Jenis Ketenagaan dan Jumlah di Puskesmas Mergangsan
No Jenis Tenaga Jumlah
1 Dokter Umum 5
2 Dokter Gigi 2

3 Perawat 5
4 Bidan 5
5 Perawat Gigi 3
6 Apoteker 1
7 Tenaga Teknis Kefarmasian 2
8 Tenaga Kesehatan Lingkungan 1
9 Tenaga Gizi (Nutrisionis) 3
10 Analisis Kesehatan 2
11 Psikolog 1
12 Pejabat Struktural 2
13 Staff Penunjang Administrasi 22

Jumlah 54
Sumber Data Profil Puskesmas Mergangsan Tahun 2016

3) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mergangsan

Puskesmas Mergangsan terdiri dari satu Puskesmas Induk dan

Rumah Pemulihan Gizi (RPG). Berikut adalah pelayanan kesehatan

yang terdapat di Puskesmas Mergangsan:

Tabel 3.9 Jenis Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Mergangsan
Baik Di Dalam Gedung Maupun Di Luar Gedung

No Jenis Pelayanan Kesehatan
1 Layanan umum, anak dan lansia
2 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
3 Pelayanan KIA dan KB
4 Gizi
5 P2M
6 Promosi kesehatan masyarakat
7 Hygiene sanitasi
8 Public health nurse
9 UKS
10 Laboratorium
11 Farmasi
12 Klinik konsultasi gizi
13 Klinik konsultasi psikologi
14 Klinik IMS dan HIV
15 Klinik konsultasi berhenti merokok
16 Kesehatan jiwa



17 Rumah pemulihan gizi
18 Pencatatan dan pelaporan

Sumber Data: Profil Puskesmas Mergangsan Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan di

puskesmas mergangsan sudah cukup memadai. Pelayanan kesehatan

yang terdapat di Puskesmas Mergangsan dapat diberikan baik di dalam

gedung maupun di luar gedung seperti melakukan pelayanan kesehatan

langsung ke masyarakat sekitar.

4) Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Mergangsan

Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan primer Puskesmas

Mergangsan juga menyediakan pelayanan kesehatan jiwa bagi

penderita ODGJ yang berada di luar maupun di dalam wilayah kerja

Puskesmas Mergangsan. Pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan

oleh Puskesmas Mergangsan meliputi pengobatan ODGJ lepas rawat

Rumah Sakit, menyediakan rawat jalan bagi ODGJ, penerimaan pasien

ODGJ baru, mengadakan penyuluhan dan pertemuan dengan keluarga

ODGJ dan rujukan ODGJ ke Rumah Sakit Jiwa.

Jumlah ODGJ yang dirawat di Puskesmas Mergangsan dalam satu

tahun terakhir yaitu mencapai 114 orang dengan rincian 42 ODGJ

yang sedang di rawat di Puskesmas Mergangsan dan 72 ODGJ sudah

di rujuk ke fasilitas pelayanan tingkat dua yaitu Rumah Sakit yang

bekerja sama dengan Puskesmas Mergangsan seperti Rumah Sakit

Umum Daerah Yogyakarta, Rumah Sakit Bethesda Lempuyang Wangi

dan Rumah Sakit Jiwa Grahsia.



3. Hasil Wawancara Dengan Informan

a. Kepala Unit Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Grhasia

Wawancara dengan Bapak J selaku kepala unit pelayanan rawat inap

Rumah Sakit Jiwa Grhasia.

Rumah Sakit Jiwa Grhasia menyediakan pelayanan kesehatan jiwa

gawat darurat, pelayanan kesehatan jiwa rawat jalan, pelayanan

kesehatan jiwa rawat inap dan pelayanan psikologis serta pelayanan

penunjang kesehatan jiwa lainnya. Pelayanan gawat darurat

dilaksanakan khusus untuk penanganan pasien-pasien ODGJ dengan

masalah kesehatan jiwa yang darurat. Salah satu pelayanan kesehatan

jiwa gawat darurat yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Grhasia ini

adalah penjemputan pasien ODGJ. Adapun kriteria penjemputan pasien

yaitu untuk pasien ODGJ yang dilakukan pemasungan termasuk

pembebasan pasung dan untuk pasien-pasien ODGJ yang agresif sebagai

contoh pasien ODGJ yang gaduh gelisah dan tidak bisa ditangani oleh

keluarga maka akan dilakukan penjemputan oleh Rumah Sakit Jiwa

Grhasia.

Proses penjemputan pasien ODGJ tersebut harus dilakukan verifikasi

terlebih dahulu untuk menghindari pengakalan sistem yang dilakukan

oleh pihak keluarga agar pasien ODGJ tersebut kembali ke Rumah Sakit

Jiwa Grhasia. Proses verifikasi dilakukan bersama dengan pihak

puskesmas untuk mengetahui apakah pasien ODGJ tersebut perlu

mendapatkan pelayanan Rumah Sakit atau tidak. Apabila pasien ODGJ



tersebut dapat dilakukan perawatan kesehatan jiwa oleh Puskesmas

maka tidak perlu dilakukan pelayanan lebih lanjut oleh Rumah Sakit.

Terkait kuota pendanaan penjemputan pasien ODGJ sebanyak 30 pasien

dalam satu tahun. Jika pendanaan penjemputan pasien ODGJ masih

mencukupi maka akan dilakukan penjemputan kembali pasien ODGJ,

dalam hal pendanaan tidak mencukupi maka penjemputan pasien ODGJ

akan ditanggung oleh pihak keluarga.

Untuk pelayanan kesehatan jiwa rawat jalan meliputi pelayanan

psikiatri dan pelayanan keperawatan. Pelayanan psikiatri merupakan

pelayanan yang diberikan oleh dokter psikiatri atau dokter spesialis jiwa,

pelaksanaan pelayanan psikiatri lebih kepada pelayanan medis dan

pengobatan sedangkan pelaksanaan pelayanan keperawatan lebih kepada

permasalahan-permasalahan kesehatan jiwa yang lebih kearah sosial.

Untuk pelayanan kesehatan jiwa rawat inap meliputi bangsal intensif

untuk pasien ODGJ yang agresif dan bangsal mentarens untuk pasien

ODGJ yang sudah terkendali. Setelah pasien ODGJ terkendali di bangsal

mentarens maka pasien ODGJ akan dilakukan kegiatan di rehabilitasi

mental mulai dari tataboga, membatik, pertukangan dan lain sebagainya.

Selain itu Rumah Sakit Jiwa Grhasia juga melaksanakan pelayanan

kesehatan lainnya sebagai penunjang pelayanan kesehatan jiwa.

Pelayanan penunjang kesehatan jiwa dilaksanakan untuk pasien jiwa

dengan masalah kesehatan tertentu, seperti pasien jiwa anak dengan autis

maka akan dilakukan kolaborasi dengan spesialis anak, kemudian untuk



pasien ODGJ dengan epilepsi maka akan dilakukan kolaborasi dengan

ahli syaraf untuk penanganan epilepsi.

Rumah Sakit Jiwa Grhasia juga melaksanakan pelayanan kesehatan

jiwa di luar Rumah Sakit yaitu dalam bentuk instalasi kesehatan jiwa

masyarakat. Kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat sebagai keluarga

ODGJ dan pasien ODGJ sendiri. Bentuk kegiatan ini meliputi kegiatan

edukasi untuk pencegahan dalam masalah kesehatan jiwa kepada

masyarakat sebagai keluarga ODGJ. Selain itu instalasi kegiatan

kesehatan jiwa masyarakat terhadap pasien ODGJ juga dilakukan dalam

bentuk kunjungan rumah pasien ODGJ. Kegiatan ini ditujukan untuk

kasus-kasus yang sulit, sebagai contoh untuk pasien ODGJ yang telah

melakukan rawat inap di Rumah Sakit Grhasia ternyata mempunyai

potensi untuk sulit minum obat maka akan dilakukan kunjungan rumah

untuk pemantauan kepatuhan minum obat pasien ODGJ tersebut.

Kunjungan rumah juga dilakukan terhadap pasien-pasien ODGJ yang

memiliki potensi untuk melakukan bunuh diri.

Untuk prosedur yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terkait

prosedur pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Grhasia yaitu

sama seperti pasien pada umumnya. Untuk rawat jalan pasien ODGJ

yang menggunakan asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi

lainnya maka akan melakukan pendaftaran sesuai prosedur pendaftaran

pengguna asuransi sedangkan untuk pasien ODGJ yang melakukan

pendaftaran umum maka setelah pendaftaran bisa langsung dilakukan



pemeriksaan medis di klinik jiwa oleh spesialis jiwa. Kemudian akan

dilihat apakah pasien ODGJ tersebut perlu penanganan oleh perawat

jiwa atau psikolog setelah selesai penanganan baik oleh psikiater,

perawat maupun psikolog pasien ODGJ dapat langsung untuk

mengambil obat.

Selanjutnya prosedur pelayanan kesehatan jiwa rawat inap yaitu

pasien ODGJ yang telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis

jiwa jika dari hasil pemeriksaan dirasa perlu untuk rawat inap maka

pasien ODGJ diarahkan untuk dilakukan rawat inap di bangsal. Prosedur

pelayanan kesehatan jiwa gawat darurat yaitu pasien ODGJ akan

dilakukan pemeriksaan oleh dokter umum UGD. Dalam penanganan

pasien ODGJ dokter umum berkonsultasi dengan dokter spesialis jiwa

kemudian dilakukan rawat inap. Dalam memberikan pelayanan

kesehatan pada pasien ODGJ pihak rumah sakit selalu melaksanakan

inform consent kepada penanggungjawab baik keluarga ODGJ maupun

untuk pasien yang tidak memiliki keluarga dalam hal ini hasil

penangkapan Dinas Sosial maka pihak rumah sakit akan menunggu

inform consent dari Dinas Sosial.

Terkait tenaga kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Grhasia informan

menerangkan bahwa Rumah Sakit Jiwa Grhasia memiliki tenaga

psikiater yang berjumlah delapan orang. Selain itu untuk dokter umum

yang sudah mendapatkan pelatihan kesehatan jiwa berjumlah 11 orang

dan tenaga profesional lainnya seperti psikolog berjumlah tiga orang.



Sedangkan tenaga kesehatan lainnya sebagai penunjang tenaga

kesehatan jiwa berjumlah lima orang dengan rincian spesialis anak satu

orang, spesialis penyakit dalam satu orang, rehabilitasi medis satu orang,

tenaga radiologi satu orang dan spesialis patologi klinik satu orang dan

tenaga perawat sebanyak 122 orang.

Terkait kebijakan internal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa

Grhasia, informan mengungkapkan belum mempunyai kebijakan internal

terkait pelayanan kesehatan jiwa. Sehingga kebijakan terkait pelayanan

kesehatan jiwa masih menggunakan kebijakan yang ditetapkan secara

umum tentang kesehatan jiwa baik yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan

kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Grhasia. Faktor yang mendukung

dalam pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Grhasia yaitu ada

banyak stakeholder yang peduli dengan masalah kesehatan jiwa.

Sehingga ada beberapa kegiatan atau aktifitas terkait kesehatan jiwa

dapat dilakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder tersebut,

diantaranya beberapa institusi pendidikan dan LSM. Hal ini sangat

membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa baik di dalam rumah

sakit maupun kegiatan di luar rumah sakit seperti kegiatan edukasi

kesehatan jiwa kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk faktor yang menghambat pelayanan kesehatan jiwa

bagi pasien ODGJ yaitu terkait pembiayaan. Sebagai contoh untuk



kegiatan sosialisasi dan edukasi kesehatan jiwa masyarakat dalam skala

yang besar seringkali mengalami kesulitan dalam pendanaan. Perubahan

Rumah Sakit menjadi BLUD menjadikan segala bentuk pembiayaan

ditanggung sendiri oleh Rumah Sakit. Selain itu faktor yang

menghambat disebabkan oleh stigma masyarakat terhadap ODGJ yang

masih tinggi. Kemudian kesadaran masyarakat untuk merawat ODGJ

masil belum optimal. Dari sisi regulasi untuk meminimalkan masalah

kesehatan jiwa belum kuat.

b. Kepala Poli Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Senopati Bantul

Wawancara dengan Ibu V selaku kepala poli jiwa Rumah Sakit

Umum Daerah Senopati Bantul.

RSUD Senopati Bantul sebetulnya sudah menyediakan layanan

kesehatan jiwa. Jenis pelayanan kesehatan jiwa di RSUD Senopati

Bantul merupakan layanan kesehatan jiwa rawat jalan dan Rumah Sakit

tidak menyediakan layanan kesehatan jiwa rawat inap. RSUD Senopati

Bantul mengadakan rawat inap apabila pasien gangguan jiwa berat

kebetulan dengan penyakit tertentu seperti diabetes melitus maka pasien

ODGJ tersebut akan dirawat di RSUD Senopati Bantul karena

diabetesnya sedangkan terkait kesehatan jiwanya kemudian pihak

Rumah Sakit akan melakukan perawatan. Namun untuk pasien-pasien

jiwa yang tidak memiliki masalah kesehatan tertentu akan melakukan

pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pasien ODGJ

tersebut hanya mengalami depresi ringan dalam hal ini tidak mengalami



gangguan psikotik atau gangguan jiwa berat seperti dengan gaduh

gelisah sehingga pasien ODGJ tersebut dapat di rawat di Rumah Sakit.

Sedangkan apabila pasien ODGJ tersebut dengan psikotik atau gangguan

jiwa berat maka pihak Rumah Sakit akan melakukan rujukan ke fasilitas

layanan kesehatan yang khusus untuk menangani kesehatan jiwa yang

lebih lengkap atau yang menyediakan layanan kesehatan jiwa rawat inap

seperti RSUP dr Sardjito dan Rumah Sakit Jiwa Grahsia.

Adapun prosedur yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terkait

prosedur pelayanan kesehatan jiwa di RSUD Senopati Bantul. Untuk

pasien-pasien jiwa rawat jalan yang datang ke RSUD Senopati Bantul

pelaksanaan prosedur layanan kesehatan sama seperti layanan kesehatan

pada pasien umumnya. Jika pasien tersebut menggunakan asuransi maka

mereka akan membawa rujukan dari Puskesmas atau dari klinik.

Kemudian akan melakukan pendaftaran sama seperti pasien umum.

Adapun sistem pendaftaran pasien di RSUD Senopati Bantul sudah

dilakukan pemisahan untuk masing-masing zona pendaftaran jenis

layanan kesehatan. Untuk pendaftaran layanan kesehatan jiwa dilakukan

pada zona pendafataran khusus kesehatan jiwa. Setelah pasien selesai

melakukan pendafataran maka akan dilakukan deteksi atau skrining

untuk mengetahui masalah apa yang terjadi pada pasien tersebut.

Biasanya untuk anamnesa dilakukan langsung oleh dokter spesialis jiwa.

Dokter akan bertanya terkait keluhan yang dirasakan oleh pasien.



Setelah anamnesa selesai maka kemudian pasien akan dilakukan

pemeriksaan kesehatan oleh dokter tersebut.

Sedangkan bentuk upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di

RSUD Senopati Bantul sebagaimana diungkapkan oleh informan, bahwa

memang untuk upaya layanan promotif RSUD Senopati Bantul belum

dilaksanakan secara maksimal karena RSUD Senopati Bantul sebagai

Rumah Sakit tipe B lebih banyak untuk melaksanakan upaya pelayanan

kesehatan kuratif atau pengobatan tanpa mengesampingkan upaya

pelayanan kesehatan promotif. Akan tetapi biasanya upaya kesehatan

promotif dilaksanakan untuk pasien-pasien yang belum di katakan

sebagai kategori dengan masalah gangguan jiwa berat. Upaya layanan

kesehatan promotif yang diberikan meliputi edukasi tentang cara

mencegah masalah kesehatan jiwa ringan agar tidak menjadi semakin

berat. Sedangkan untuk upaya kuratif kesehatan jiwa dilakukan dalam

bentuk pengobatan pasien jiwa oleh dokter spesialis jiwa dan

penanganan psikologis dapat dilakukan oleh psikolog.

Untuk tenaga kesehatan jiwa RSUD Senopati Bantul mempunyai

satu tenaga dokter spesialis jiwa dan satu orang psikolog. Sedangkan

untuk tenaga keperawatan jiwa RSUD Senopati Bantul tidak memiliki

perawat khusus di bidang kesehatan jiwa. Hal ini disebabkan karena

sudah tidak tersedianya sekolah keperawatan jiwa. Dalam

menanggulangi kurangnya perawat jiwa maka pelayanan kesehatan jiwa

dilaksanakan oleh perawat umum yang bertugas membantu dokter



spesialis jiwa dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Adapun

kendala untuk pelatihan kesehatan jiwa pada perawat umum belum

dilaksanakan di RSUD Senopati Bantul. Sedangkan untuk pemenuhan

tenaga profesional kesehatan jiwa lainnya seperti psikolog sudah

terpenuhi. Dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa di RSUD

Senopati Bantul tidak hanya diberikan oleh tenaga khusus kesehatan

jiwa tetapi juga berkolaborasi dengan tenaga lainnya dalam hal ini

terkait penanganan masalah psikologis pada pasien dengan ODGJ maka

akan diberikan oleh psikolog.

RSUD Senopati Bantul sendiri sebetulnya belum mempunyai

kebijakan internal terkait pelayanan kesehatan jiwa. Sehingga kebijakan

terkait pelayanan kesehatan jiwa masih menggunakan kebijakan yang

ditetapkan secara umum tentang kesehatan jiwa baik yang ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah DIY.

Selain pelayanan di Rumah Sakit kami dari RSUD Senopati Bantul

juga biasanya mengadakan program khusus kesehatan jiwa yaitu RSUD

Senopati Bantul mempunyai kelompok untuk pasien-pasien skizofrenia

dimana minimal satu tahun sekali RSUD Senopati Bantul mengadakan

kegiatan atau acara dengan mengundang pasien ODGJ dan keluarga

untuk kemudian diadakan penyuluhan tentang kesehatan jiwa,

memberikan motivasi serta memutarkan film yang berkaitan dengan

kesehatan jiwa.



Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan

kesehatan jiwa di RSUD Senopati Bantul. Faktor yang mendukung

dalam pelayanan kesehatan jiwa di RSUD Senopati Bantul dari segi

pemerintah yaitu adanya BPJS. Hal ini dapat membantu untuk pasien-

pasien ODGJ yang kurang mampu. Informan menambahkan dulu banyak

kasus-kasus yang berhenti berobat karena memang pasien ODGJ

kekurangan biaya dan akses ke Rumah Sakit yang masih sangat sulit.

Akan tetapi dengan adanya BPJS hampir semua pasien sudah tercover

dan obat-obatannya tidak jauh berbeda.

Sedangkan untuk faktor yang menghambat pelayanan kesehatan jiwa

bagi pasien ODGJ, bahwa memang stigma masyarakat yang masih

sangat besar terhadap ODGJ sehingga menyulitkan pasien ODGJ

tersebut untuk di bawah ke fasilitas kesehatan. Masyarakat masih

menganggap pasien ODGJ tersebut merupakan akibat roh jahat dan lain

sebagainya. Sehingga masyarakat lebih memilih penanganan ODGJ

dilakukan oleh dukun atau dibiarkan begitu saja dan dilakukan

pemasungan terhadap ODGJ. Informan menambahkan bahwa stigma

terhadap ODGJ tersebut tidak hanya dilakukan dikalangan masyarakat

tetapi juga dikalangan medis, masih banyak petugas kesehatan yang

melakukan stigma terhadap pasien ODGJ. Sehingga hal inilah yang

membuat Rumah sakit tidak bisa merawat pasien di bangsal karena

bahkan petugas kesehatanpun takut untuk melakukan penanganan pada

pasien ODGJ.



c. Kepala Perawat Puskesmas Mergangsan

Wawancara dengan Ibu H selaku kepala perawat Puskesmas

Mergangsan.

Puskesmas Mergangsan melayani seluruh masalah kesehatan di

tingkat primer, artinya pasien apapun datang ke Puskesmas Mergangsan

yang bisa ditangani sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh dokter

dan perawat maka akan ditangani di Puskesmas Mergangsan. Salah satu

kompetensinya adalah masalah tentang gangguan jiwa. Puskesmas

Mergangsan sudah menyediakan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ

yang melakukan perawatan di Puskesmas Mergangsan. Pelayanan

kesehatan jiwa yang diberikan kepada ODGJ adalah sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki oleh dokter di Puskesmas.

Selain itu informan juga menambahkan terkait data ODGJ yang

pernah dirawat dalam satu tahun terakhir di Puskesmas Mergangsan

yang meliputi tiga Kelurahan yaitu, Kelurahan Keparakan, Kelurahan

Bronto dan Kelurahan Wirogunan. Untuk Kelurahan Keparakan  jumlah

ODGJ mencapai 13 orang, Kelurahan Bronto jumlah ODGJ mencapai 12

orang sedangkan Kelurahan Wirogunan jumlah ODGJ mencapai 17

orang. Total ODGJ yang dirawat di Puskesmas Mergangsan mencapai

42 orang. Untuk data ODGJ yang dirujuk mencapai 72 orang. Rujukan

ODGJ di lakukan ke fasilitas layanan kesehatan tingkat dua yang sudah

bekerjasama dengan Puskesmas Mergangsan yaitu Rumah Sakit Umum

Daerah Yogyakarta, Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Bethesda lempuyang



wangi dan Rumah Sakit Puri Nirmala agar mendapatkan pelayanan

kesehatan jiwa yang lebih lengkap.

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar melayani

kesehatan jiwa ODGJ sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh

Puskesmas. Apabila ODGJ yang dirawat di Puskesmas dan Puskesmas

mampu menangani maka akan ditangani di Puskesmas tetapi untuk

ODGJ yang datang ke Puskesmas dengan kriteria yang tidak bisa

ditangani maka pihak Puskesmas akan melakukan rujukan ke fasilitas

layanan kesehatan yang lebih tinggi. Dalam pelayanan kesehatan jiwa

Puskesmas mempunyai kriteria-kriteria yang bisa ditangani di

Puskesmas dan yang tidak bisa ditangani di Puskesmas. Pelayanan

kesehatan jiwa yang diberikan oleh Puskesmas Mergangsan meliputi

pengobatan ODGJ lepas rawat Rumah Sakit, menyediakan rawat jalan

bagi ODGJ, penerimaan pasien ODGJ baru, mengadakan penyuluhan

dan pertemuan dengan keluarga ODGJ dan rujukan ODGJ ke Rumah

Sakit Jiwa.

Dalam penjelasannya menerangkan bahwa Puskesmas Mergangsan

memberikan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki oleh tenaga kesehatan di Puskesmas dan dalam melakukan

pelayanan yang tidak bisa ditangani oleh tenaga kesehatan di puskesmas

maka puskesmas akan melakukan tindakan rujukan. Bentuk pelayanan

kesehatan jiwa yang diberikan oleh Puskesmas Mergangsan tidak hanya

mencakup pengobatan terhadap ODGJ tetapi juga memberikan



pengetahuan kepada pihak keluarga ODGJ terkait berbagai hal tentang

kesehatan jiwa dan penanganannya di keluarga melalui kegiatan

penyuluhan dan pertemuan yang diadakan oleh pihak Puskesmas dalam

rangka perlindungan hak atas pelayanan kesehatan bagi ODGJ.

Pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas Mergangsan diberikan

melalui beberapa prosedur. Adapun prosedur yang dilakukan oleh tenaga

kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh informan dalam

penjelasannya terkait prosedur pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas

Mergangsan bahwa untuk pasien-pasien yang datang ke Puskesmas

Mergangsan akan dilakukan deteksi atau skrining untuk mengetahui

masalah apa yang terjadi pada pasien tersebut. Biasanya untuk anamnesa

dilakukan oleh perawat terlebih dahulu. Perawat akan bertanya terkait

keluhan yang dirasakan oleh Pasien. Setelah anamnesa selesai maka

akan dilakukan pemeriksan fisik untuk kemudian akan bertemu dengan

dokter.

Dokter yang menangani pasien ODGJ di Puskesmas Mergangsan

adalah dokter umum hal di dikarenakan Puskesmas Mergangsan tidak

mempunyai dokter spesialis jiwa. Ketika sudah bertemu dengan dokter

umum dan hasil pemeriksaan dokter menyatakan masalah pada pasien

tersebut berkaitan dengan kejiwaan atau psikotik, maka dokter akan

mengarahkan atau merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat dua yaitu

Rumah Sakit Umum Daerah. Adapun Rumah Sakit yang bekerja sama

dengan Puskesmas Mergangsan adalah Rumah Sakit Umum Daerah



Yogyakarta, Rumah Sakit Bethesda Lempunyang Wangi dan Rumah

Sakit Jiwa Grhasia. Disana pasien-pasien tersebut akan mendapatkan

pelayanan kesehatan untuk menentukan dosis awal pengobatan. Untuk

penentuan dosis awal pengobatan dilakukan difasilitas layanan kesehatan

rujukan. Selain itu pasien juga bisa langsung di opname ataupun bisa

masuk IGD dan poli.

Jadi untuk sistem rujukan ODGJ di Puskesmas Mergangsan yaitu

dokter umum berkolaborasi dengan dokter spesialis jiwa dan yang

menentukan untuk pertama kali dosis pasien tersebut adalah dokter

spesialis jiwa. Ketika dokter spesialis jiwa sudah menentukan obatnya,

pihak Puskesmas akan mendapatkan rujuk balik dari dokter spesialis

jiwa untuk dilimpahkan lagi ke dokter umum untuk meneruskan

pengobatan jika memang obat untuk pasien ODGJ tersebut tersedia di

puskesmas atau untuk membuatkan rujukan kembali.

Terkait tenaga kesehatan jiwa dan perbekalan kesehatan jiwa di

Puskesmas Mergangsan. Untuk tenaga kesehatan jiwa Puskesmas

Mergangsan mempunyai perawat yang sudah mengikuti pelatihan

kesehatan jiwa yang berjumlah satu orang. Kemudian untuk tenaga

profesional lain seperti psikolog berjumlah satu orang dan dokter yang

sudah mendapatkan pelatihan kesehatan jiwa berjumlah satu orang.

Sedangkan untuk pemenuhan pengobatan diperoleh dari gudang farmasi

berdasarkan ketetapan dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Akan

tetapi untuk pemenuhan perbekalan kesehatan jiwa Puskesmas



Mergangsan masih mengalami kekurangan yaitu obat-obatan jiwa,

peralatan kesehatan dan ambulan. Sehingga ketika ada ODGJ yang

mengalami keadaan gawat darurat maka pihak Puskesmas Mergangsan

akan mengalami kesulitan untuk melakukan penangan dan rujukan.

Sedangkan untuk tenaga khusus kesehatan jiwa seperti dokter spesialis

jiwa dan perawat jiwa belum tersedia di Puskesmas Mergangsan. Tetapi

dalam penanganan ODGJ di Puskesmas Mergangsan dilakukan oleh

dokter umum dan perawat yang sudah mendapatkan pelatihan kesehatan

jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait program

kesehatan jiwa yang diadakan oleh Puskesmas Mergangsan menyatakan

bahwa untuk acara yang mendukung kegiatan kejiwaan, Puskesmas

Mergangsan melaksanakan program family gathering jiwa. Bentuk

kegiatannya yaitu mengumpulkan keluarga ODGJ untuk pertemuan

dalam rangka memberikan support dan mengenalkan kepada keluarga

bagaimana cara mengelola pasien jiwa. Untuk pendanaan kegiatan

tersebut diperoleh dari anggaran POK. Pelaksanaan kegiatan tersebut

diadakan satu tahun dua kali. Dalam hal kebijakan internal yang

dikeluarkan oleh kepala puskesmas sendiri belum ada. Jadi dalam

memberikan pelayanan kesehatan jiwa, Puskesmas Mergangsan masih

memakai protap yang sesuai dengan kapasitas dari Puskesmas sendiri.

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan

kesehatan jiwa di Puskesmas Mergangsan, seperti yang disampaikan



oleh informan, bahwa dalam pelayanan untuk  pengobatan ODGJ

Puskesmas Mergangsan masih mengalami kekurangan untuk perbekalan

kesehatan jiwa seperti obat-obatan jiwa, peralatan kesehatan jiwa dan

ambulan. Hal ini mengakibatkan Puskesmas mengalami kesulitan untuk

melakukan penanganan dan rujukan.

d. Kepala Seksi Rujukan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi

DIY

Wawancara dengan informan Ibu E selaku Kepala Seksi Rujukan

Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi DIY.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rujukan

Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi DIY mengenai fasilitas

pelayanan kesehatan di DIY, mengungkapkan bahwa jumlah fasilitas

kesehatan di DIY ada 14 fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah dan

yang lainnya merupakan fasilitas layanan kesehatan swasta. Sedangkan

untuk fasilitas kesehatan jiwa yang melaksanakan pelayanan kesehatan

jiwa rawat inap ada tiga yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito,

Rumah Sakit Puri Nirmala dan Rumah Sakit Jiwa Grahsia.

Selain itu untuk fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti RSUD

dan Rumah Sakit Umum Swasta lainnya sudah melaksanakan pelayanan

kesehatan jiwa dalam bentuk pelayanan kesehatan jiwa rawat jalan.

Meskipun tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan di DIY

menyediakan layanan kesehatan jiwa rawat inap yaitu hanya ada tiga

dari semua fasilitas pelayanan kesehatan di DIY yang menyediakan



layanan kesehatan jiwa rawat inap, namun demikian semua fasilitas

pelayanan kesehatan di DIY sudah menyediakan layanan kesehatan jiwa,

yang meliputi pelayanan kesehatan jiwa rawat jalan dan pelayanan

kesehatan jiwa rawat inap.

Terkait pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan jiwa di

DIY informan mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan kesehatan

jiwa. Pemerintah DIY melibatkan lintas program dan lintas sektor.

Untuk lintas program Pemerintah DIY melakukan supervisi terpadu

yaitu Dinas Kesehatan baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas.

Kegiatan pengawasan lintas program menggunakan sistem yang

berjenjang, yaitu mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi kemudian

bersama-sama Dinas Kabupaten/Kota menuju ke Pasienkes di fasilitas

pelayanan kesehatan untuk mengetahui pelaksanaan layanan kesehatan

jiwa. Dalam melaksanakan kegiatan supervisi narasumber menambahkan

menggunakan instrument yang baku untuk menilai kinerja pelaksanaan

layanan kesehatan jiwa di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.

Sedangkan untuk kegiatan pengawasan lintas sektoral, Dinas

Kesehatan bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya seperti Dinas

Sosial dalam hal rehabilitasi sosial ODGJ kemudian untuk memasarkan

hasil terkait kesehatan jiwa Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial

bekerjasama dengan Disperindap atau organisasi terkait lainnya yang

mempunyai peran dan tanggung jawab bersama terhadap perlindungan



hak dari ODGJ termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Dalam hal

kegiatan pembinaan terhadap perlindungan hak atas layanan kesehatan

jiwa bagi ODGJ informan mengungkapkan bahwa disetiap

Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai TPKJM.

TPKJM merupakan singkatan dari tim pembina kesehatan jiwa

masyarakat. Untuk  pusat tim ini bertugas sebagai Pembina dan untuk

Provinsi bertugas sebagai pengarah sedangkan untuk tingkat Kabupaten

atau kecamatan sebagai pelaksana.

Untuk peran Pemerintah DIY terkait peraturan yaitu DIY sudah

ada peraturan yang menaungi pasien jiwa dalam bentuk Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Penanggulangan Pemasungan. Dalam Peraturan Gubernur

tidak hanya mengatur tentang pemasungan pada ODGJ tetapi  juga

mengatur tentang hak-hak ODGJ termasuk hak atas pelayanan

kesehatan. Kemudian dari amanat Peraturan Gubernur tersebut

Pemerintah DIY melalui Dinas Kesehatan telah membentuk tim

transport untuk penanggulangan masalah kesehatan jiwa di DIY. Tim

transport merupakan kepanjangan tangan dari Dinkes DIY. Tim ini

bertugas untuk penanggulangan masalah kesehatan jiwa. Tim transport

terdiri dari berbagai institusi yang bekerjasama untuk menanggulangi

masalah kesehatan jiwa yaitu mulai dari Institusi Pendidikan,

Puskesmas, RSUD, Dinas Kesehatan baik provinsi maupun

Kabupaten/Kota. Tim transport bekerja ketika ada penjangkauan



masalah kesehatan jiwa seperti pemasungan dan masalah kesehatan

jiwa berat lainnya yang tidak bisa ditangani difasilitas kesehatan seperti

di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum. Sebagai contoh terdapat kasus

pemasungan di masayarakat, maka masyarakat dapat melaporkan ke

fasilitas kesehatan terdekat. Jika di Puskesmas atau RSUD terdekat

tidak bisa menangani ODGJ tersebut kemudian dari fasilitas kesehatan

akan langsung melaporkan ke Dinas Kesehatan. Setelah mendapatkan

laporan dari fasilitas kesehatan maka Dinas Kesehatan akan mengirim

tim transport menuju ke pasien ODGJ tersebut untuk di bawah ke

Rumah Sakit Jiwa Grhasia agar mendapatkan penanganan yang lebih

sesuai dengan masalah kesehatan jiwa ODGJ tersebut.

Selain itu informan juga menambahkan bahwa untuk rehabilitasi

pasien ODGJ, DIY mempunyai rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM)

dimana DIY sudah mencobakan 10 percontohan di tahun 2016

kemudian ditambah 13 Puskesmas di tahun 2017. Terkait  anggaran dan

sumber dana untuk pelaksanaan layanan kesehatan jiwa Dinas

Kesehatan DIY menggunakan dana APBD dan ABPN. Untuk

pendanaan RBM menggunakan dana APBD, sedangkan untuk

peningkatan SDM dengan pelatihan-pelatihan terkait kesehatan jiwa

tahun 2017 menggunakan dana APBN.

Faktor yang mendukung pelaksanaan layanan kesehatan jiwa di

DIY yaitu dengan adanya regulasi yang mengatur hak kesehatan jiwa

dalam bentuk peraturan gubernur. Kemudian di DIY untuk setiap



Kabupaten/Kota sudah memiliki SDM yang dapat dikatakan cukup

memadai secara penanganan yaitu melalui adanya pelatihan dalam

rangka peningkatan tenaga kesehatan untuk kompetensi kesehatan jiwa.

Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan kesehatan jiwa yaitu

dari lintas sektor. Dimana pada tahun tahun 2009 DIY mempunyai tim

pengarah kesehatan jiwa masyarakat yang merupakan SK gubernur.

Tim ini melibatkan semua SKPD mulai dari BAPEDDA sampai

institusi pendidikan, selain itu juga ada organisasi yang terkait dengan

kesehatan jiwa yaitu organisasi perawat, organisasi dokter dan

organisasi psikiater. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir akibat tidak

adanya pendanaan dari Pemerintah Daerah maka tim atau organisasi

tersebut dalam beberapa tahun tidak aktif atau tidak berjalan kembali

sebagaimana mestinya. Sehingga untuk aktif kembali dan berkoordinasi

lagi mengalami hambatan. Informan menambahkan bahwa pemerintah

dalam hal ini Dinas Kesehatan sudah berusaha di tahun 2017 untuk

mengaktifkan kembali akan tetapi hasilnya belum maksimal. Tahun

2018 Dinas Kesehatan akan mengaktifkan kembali melalui

terbentuknya TPKJM di Provinsi dan akan melibatkan semua lintas

sektor kembali.

e. Keluarga ODGJ

Dalam pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan pada ODGJ

dilakukan atas persetujuan dari pasien dalam hal ini keluarga. Inform

consent melibatkan pihak keluarga sebagai pendamping dan



penanggungjawab atas setiap tindakan perawatan yang diberikan oleh

pihak Puskesmas dan Rumah Sakit. Untuk masalah kejiwaan yang

ringan inform consent dilakukan sendiri oleh pasien yang bersangkutan

sedangkan untuk masalah kejiwaan yang berat inform consent

dilakukan oleh pihak keluarga sebagai penanggungjawab ODGJ.

Adapun prosedur inform consent yang diberikan oleh dokter yaitu

dokter terlebih dahulu menjelaskan kepada keluarga tentang tindakan

pelayanan medis yang akan diberikan pada pasien ODGJ. Biasanya

penjelasan yang diberikan oleh dokter tersebut berisi tentang tindakan

yang akan dilakukan terhadap pasien ODGJ. Setelah kami sebagai

keluarga mengerti dan memahami penjelasan yang diberikan oleh

dokter dan resiko yang mungkin terjadi serta kami setuju akan tindakan

yang akan dilakukan pada keluarga kami yang mengalami gangguan

jiwa, maka kami sebagai keluarga akan memberikan pernyataan

persetujuan dengan cara mengisi formulir persetujuan yang diberikan.

Kemudian setelah formulir tersebut diisi, keluarga akan membubuhkan

tanda tangan pada formulir tersebut. Apabila ada tindakan yang

menurut kami sebagai keluarga tidak boleh dilakukan maka kami akan

memberikan pernyataan penolakan dengan mengisi formulir penolakan.



B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tentang Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan

Bagi ODGJ

a. Dasar Hukum Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan ODGJ

Pengaturan mengenai hak pelayanan kesehatan ODGJ dibentuk

dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi ODGJ dalam

memperoleh pelayanan kesehatan. Dari hasil penelitian tentang

Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi ODGJ Di Daerah

Istimewa Yogyakarta khususnya di Rumah Sakit Jiwa Grhasia, RSUD

Panembahan Senopati Bantul dan Puskesmas Mergangsan Kota

Yogyakarta. Ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam

pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pengaturan mengenai perlindungan hak pelayanan kesehatan

ODGJ terdapat di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945.  Pada Pasal tersebut dijelaskan

bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Amanat pasal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pada

setiap orang agar mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat serta

memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada kalimat “Setiap

orang” memberikan pengertian bahwa pelayanan kesehatan



ditujukan tanpa ada batasan kepada siapapun bagi seluruh

masyarakat Indonesia tanpa terkecuali termasuk bagi ODGJ.

Artinya bahwa ODGJ mempunyai kesempatan yang sama untuk

memperoleh pelayanan kesehatan sebagai hak asasi. Pelayanan

kesehatan yang dimaksud pada ketentuan di atas tidak hanya

mencakup pelayanan kesehatan fisik tetapi mencakup seluruh jenis

pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan jiwa dan

pelayanan kesehatan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas ODGJ di DIY telah memperoleh hak

pelayanan kesehatan jiwa. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan

ODGJ dalam bentuk upaya pelayanan kesehatan jiwa. Upaya

kesehatan jiwadi DIY dilakukan melalui penyediaan sumber daya di

bidang kesehatan jiwa yaitu adanya Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit

Umum dan Puskesmas yang telah menyelenggarakan pelayanan

kesehatan jiwa serta sudah tersedianya tenaga kesehatan jiwa dan

perbekalan kesehatan jiwa.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia. Disebutkan pengertian hak asasi

manusia adalah, “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan



dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dari ketentuan pasal ini dapat diartikan bahwa hak asasi manusia

merupakan hak dasar yang dimiliki setiap orang dan melekat pada

diri manusia sejak manusia berada di dalam kandungan sampai

kepada manusia tersebut mati. Hak asasi manusia harus dihormati

dan dilindungi oleh setiap orang termasuk negara, hukum dan

pemerintah.

Hak atas pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk hak

asasi manusia. Oleh karena itu hak pelayanan kesehatan sebagai hak

yang melekat pada setiap orang tanpa terkecuali termasuk ODGJ.

ODGJ mempunyai hak yang sama sebagaimana masyarakat pada

umumnya dalam memperoleh pelayanan kesehatan sebagai hak asasi

ODGJ.

Ketentuan lebih lanjut tentang hak pelayanan kesehatan ODGJ

diatur pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa,

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan/atau cacat

mental berhak memperoleh perawatan.” Dari bunyi Pasal tersebut

ODGJ termasuk sebagai orang yang mengalami cacat mental

psiokotik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia cacat mental

psikotik adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa yang

disebebkan oleh faktor organ, biologis maupun fungsional yang



mengakibatkan perubahan dalam alam pikiran, alam perasaan dan

perbuatan hingga masalah sosial tidak dapat mencari nafkah dan

kesulitan dalam kegiatan bermasyarakat.

Sesuai penjelasan di atas maka ketentuan ini juga berlaku untuk

ODGJ. ODGJ berhak untuk memperoleh perawatan. Perawatan yang

dimaksud dalam Pasal tersebut merupakan perawatan di fasilitas

kesehatan. Fasilitas kesehatan wajib menyelenggarakan perawatan

kesehatan yang berorintasi pada seluruh masalah kesehatan salah

satunya perawatan masalah kesehatan jiwa. Tujuannya agar ODGJ

dapat pulih dan kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang

produktif dan berguna untuk kehidupan pribadi, keluarga dan

masyarakat luas.

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pengaturan mengenai perlindungan hak pelayanan kesehatan

ODGJ diatur dalam beberapa Pasal. Di dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dijelaskan

bahwa, “Setiap orang berhak atas kesehatan.” Setiap orang yang

disebutkan dalam Pasal ini berarti berlaku untuk seluruh masyarakat

tanpa kecuali dalam hal apapun. kesehatan Artinya bahwa ODGJ

juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan

jiwa. Selanjutnya hak atas kesehatan yang dimaksud dalam ketentuan

tersebut adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan di

fasilitas kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang



setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan artinya meliputi seluruh

jenis pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan jiwa dalam

bentuk penyelenggaraan fasilitas kesehatan, upaya kesehatan, tenaga

kesehatan, sarana dan prasarana serta perbekalan kesehatan.

Peraturan tentang hak pelayanan kesehatan dirumuskan juga di

dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa,

“Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses

atas sumber daya dibidang kesehatan.” Ketentuan ini mengatur

bahwa setiap orang termasuk ODGJ mendapatkan kesempatan yang

sama untuk mengakses sumber daya dibidang kesehatan. Sumber

daya bidang kesehatan yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah

tenaga kesehatan yang mempunyai pengetahun dan keterampilan

dibidang kesehatan, fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan

upaya pelayanan kesehatan secara paripurna (promotif, preventif,

kuratif rehabilitatif), sarana dan prasarana kesehatan yang dapat

membantu mencegah, mengurangi atau menyembuhkan masalah

kesehatanserta perbekalan kesehatan sebagai sumber daya yang

digunakan dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan

seperti obat-obatan.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa hak atas sumber

daya bidang kesehatan ODGJ yaitu mendapatkan penanganan

kesehatan jiwa oleh tenaga khusus kesehatan jiwa, mendapatkan



pelayanan kesehatan jiwa yang tersedia diseluruh fasilitas kesehatan

baik di fasilitas khusus kesehatan jiwa maupun fasilitas kesehatan

umum lainnya, mendapatkan upaya pelayanan kesehatan jiwa

(promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) secara menyeluruh dan

berkesinambungan serta memperoleh perbekalan kesehatan jiwa

(obat-obatan psikofarma) yang memadai di fasilitas kesehatan.

Selanjutnya hak pelayanan kesehatan dalam Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Disebutkan bahwa, “Setiap orang mempunyai hak dalam

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan

terjangkau.”

Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa semua orang termasuk

ODGJ berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan

kesehatan yang aman artinya setiap orang berhak memperoleh

pelayanan berdasarkan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

Pelayanan kesehatan yang bermutu memiliki makna setiap orang

berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang profesional dan

sesuai standar.

Sedangkan pelayanan kesehatan yang terjangkau maksudnya

adalah pelayanan kesehatan tersebut dapat dicapai baik dari segi

penyediaan di fasilitas kesehatan dan dari segi pembiayaan yang

dapat dijangkau oleh semua masyarakat. Dengan demikian ODGJ



juga mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang

aman, bermutu dan terjangkau sesuai dengan ketentuan di atas.

4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Kesehatan Jiwa sebagai dasar hukum yang

secara khusus mengatur perlindungan hak pelayanan kesehatan

ODGJ. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan ODGJ dalam undang-

undang ini dilaksanakan melalui upaya pelayanan kesehatan jiwa

dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang

diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Tujuan upaya pelayanan kesehatan jiwa yaitu memberikan

perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ

berdasarkan hak asasi manusia melalui ketersediaan dan

keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa. Sumber

daya dalam upaya kesehatan jiwa yang dimaksud yaitu sumber daya

manusia dalam bidang kesehatan jiwa, fasilitas pelayanan dibidang

kesehatan jiwa serta perbekalan kesehatan jiwa yang memadai untuk

pelayanan kesehatan jiwa.

Ketentuan sumber daya dalam bidang kesehatan jiwa diatur

dalam beberapa pasal. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan

Jiwa menyatakan bahwa, “Sumber daya manusia dibidang kesehatan

jiwa terdiri atas tenaga kesehatan jiwa, tenaga profesional lainnya

dan tenaga lain yang terlatih dibidang kesehatan jiwa.” Hal ini berarti

dalam melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa harus diberikan oleh



tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi dalam bidang kesehatan

jiwa, seperti dokter jiwa dan perawat jiwa. Sedangkan tenaga

profesional lain berperan sebagai mitra tenaga kesehatan dengan

kompetensi dibidang kesehatan jiwa dalam menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan jiwa seperti psikolog.

Selanjutnya yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan dibidang

kesehatan yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Rumah Sakit

Jiwa, Rumah Sakit Umum dan Puskesmas. Dalam Pasal 49 ayat (1)

Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Dijelaskan bahwa, “Fasilitas

pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan

jiwa.” Berdasarkan peraturan tersebut maka Rumah Sakit Jiwa,

Rumah Sakit Umum dan Puskesmas wajib menyediakan pelayanan

kesehatan jiwa.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Dalam

menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa, “Fasilitas pelayanan

kesehatan wajib memiliki sumber daya manusia dibidang kesehatan

jiwa dan perbekalan kesehatan jiwa.” Berdasarkan ketentuan tersebut

Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Umum dan Puskesmas wajib

memiliki dokter jiwa dan perawat jiwa untuk penanganan pasien

ODGJ. Selain itu Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Umum dan

Puskesmas juga wajib memiliki obat-obat psikofarma dan alat

kesehatan jiwa sebagai upaya pemenuhan perlindungan hak atas

pelayanan kesehatan bagi ODGJ.



Dalam upaya perlindungan hak pelayanan kesehatan jiwa bagi

ODGJ Pemerintah sebagai pemangku kewajiban bertanggungjawab

untuk memenuhi hak ODGJ agar memperoleh pelayanan kesehatan

sebagaimana tertuang dalam pasal Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).

Disebutkan dalam ayat (1) bahwa, “Pemerintah wajib mendirikan

rumah sakit jiwa sebagai pusat rujukan.” Selanjutnya pada ayat (2)

disebutkan bahwa, “Pemerintah Daerah Provinsi wajib mendirikan

paling sedikit 1 (satu) rumah sakit jiwa.” Berdasarkan ketentuan

pasal tersebut maka pemerintah berkewajiban untuk menyediakan

Rumah Sakit Jiwa bagi ODGJ agar mendapatkan pelayanan

kesehatan jiwa yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing

ODGJ. Untuk DIY sendiri telah mendirikan satu Rumah Sakit Jiwa

yaitu Rumah Sakit Jiwa Grhasia yang merupakan Rumah Sakit Jiwa

Pemerintah Provinsi DIY sebagai Rumah Sakit Jiwa Pusat Rujukan

bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di DIY untuk penanganan

ODGJ lebih lanjut.

Selanjutnya dalam Pasal 75 dijelaskan bahwa, “Pemerintah dan

Pemerintah Daerah memiliki tugas, dan tanggung jawab terhadap

penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa.” Berdasarkan pasal tersebut

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan

upaya kesehatan jiwa secara menyeluruh dan berkesinambungan

mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang

dilaksanakan di fasilitas fasilitas kesehatan jiwa oleh tenaga



kesehatan jiwa yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan

jiwa. Kemudian Pasal 77 disebutkan bahwa, “Pemerintah dan

Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyediakan

sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan

Jiwa.”

b. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan

Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di DIY

Bentuk pengaturan perlindungan hak atas pelayanan kesehatan bagi

ODGJ di DIY didasarkan pada ketentuan pengaturan Undang-Undang

yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya. Adapun bentuk

pengaturan perlindungan hak pelayanan kesehatan ODGJ di DIY adalah

sebagai berikut :

1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai ketentuan

yang mengatur jenis dan mutu pelayanan bidang kesehatan dasar

yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh

setiap warga. Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43

Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Dijelaskan bahwa, “Standar pelayanan minimal bidang kesehatan

yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan

bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan



pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara

minimal.”

Artinya bahwa peraturan ini berfungsi untuk memfasilitasi

Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan bidang kesehatan

yang tepat bagi masyarakat. Pemerintah Daerah melalui Dinas

Kesehatan harus melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan

SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan.

Salah satu SPM Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dalam peraturan ini adalah pelayanan kesehatan

ODGJ. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Disebutkan bahwa, “Setiap

orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar.”

Selanjutnya SPM Bidang Kesehatan bagi ODGJ dijelaskan dalam

bagian lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016

Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Adapun

pelayanan kesehatan ODGJ sesuai standar yang dimaksud yaitu:

a) ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas

kesehatan secara paripurna. Artinya Rumah Sakit Jiwa, Rumah

Sakit Umum dan Puskesmas harus menyelenggarakan pelayanan

kesehatan jiwa bagi ODGJ yang meliputi upaya promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan jiwa.



b) ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa oleh tenaga

kesehatan dengan kompetensi dibidang kesehatan jiwa. Artinya

pelayanan kesehatan ODGJ harus diberikan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kualifikasi dalam bidang kesehatan

jiwa, seperti dokter jiwa, perawat jiwa diwilayah kerja masing-

masing.

c) ODGJ mendapatkan perbekalan kesehatan jiwa. Artinya ODGJ

mendapatkan obat-obatan psikofarma difasiltas kesehatan.

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa perlindungan hak

pelayanan kesehatan ODGJ telah diatur dalam peraturan tersebut.

Hak pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah mendapatkan

pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, mendapatkan upaya

pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan secara menyeluruh dan

berkesinambungan, mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan jiwa dan

mendapatkan perbekalan kesehatan jiwa. Pemerintah Daerah dalam

hal ini Dinas Kesehatan wajib melaksanakan pelayanan kesehatan

jiwa ODGJ sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan Jiwa tersebut.

2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis merupakan

peraturan khusus yang memberikan perlindungan dan menjamin agar



gelandangan dan pengemis mendapatkan kesejahteraan dan

kehidupan yang layak. Dalam peraturan ini juga memuat ketentuan

perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang mengalami

gangguan jiwa. Hal ini disebutkan pada bagian ketentuan umum

bahwa yang dimaksudkan dengan gelandangan psikotik adalah

gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.

Gelandangan psikotik dilindungi untuk mendapatkan perawatan

kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal

11 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. Disebutkan

bahwa, “Dalam hal gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil

identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan

rehabilitasi kejiwaan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa

Grhasia dan Rumah Sakit lainnya yang bekerja sama dengan

Pemerintah Daerah.”

Dari uraian di atas diketahui bahwa dalam Peraturan Daerah ini

tidak mengatur secara khusus tentang ODGJ. ODGJ yang dimaksud

adalah OGGJ yang terlantar di jalanan atau gelandangan dengan

kondisi gangguan jiwa untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan

jiwa. Perawatan kejiwaan gelandangan psikotik di fasilitas kesehatan

dilakukan melalui upaya kerja sama antara Dinas Sosial, Dinas

Kesehatan dan fasilitas kesehatan.



Gelandangan dan pengemis yang mengalami gangguan jiwa

harus diidentifikasi terlebih dahulu oleh petugas kesehatan untuk

mengetahui apakah gelandangan dan pengemis tersebut mempunyai

gangguan jiwa atau tidak. Jika dari hasil pemeriksaan didapatkan

bahwa gelandangan dan pengemis tersebut mempunyai gangguan

jiwa maka Dinas Sosial akan melimpahkan gelandangan psikotik

tersebut ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan

kesehatan jiwa. Fasilitas kesehatan yang menangani ODGJ yaitu

Rumah Sakit Jiwa Grhasia dan Rumah Sakit yang telah bekerja sama

dengan Pemerintah Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dokter

Sardjito dan Rumah Sakit Puri Nirmala.

3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81

Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81

Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan

merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah DIY untuk

memberikan perlindungan dan menjamin ODGJ dari tindakan

pemasungan. Tindakan pemasungan tidak boleh dilakukan kepada

ODGJ. ODGJ seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang

layak sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang.

Peraturan ini memang secara khusus tidak mengatur tentang hak

pelayanan kesehatan ODGJ, tetapi secara umum tindakan

pemasungan merupakan salah satu bentuk tindakan yang



menghalangi ODGJ untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan

jiwa. Dalam beberapa Pasal peraturan ini memuat ketentuan hak

ODGJ untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Pada Pasal 1 bagian ketentuan umum Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Penanggulangan Pemasungan, mengatur upaya pemenuhan hak

pelayanan kesehatan ODGJ yang diselenggarakan dalam berbagai

kegiatan. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu melalui:

a) Upaya pelayanan kesehatan jiwa yang diselenggarakan oleh
fasilitas kesehatan secara paripurna yaitu mulai dari upaya
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan jiwa

b) Pembentukan Tim Kesehatan Jiwa Layanan Primer yang
terdiri atas dokter, psikolog, perawat, bidan, dan apoteker di
puskesmas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan
khusus kesehatan jiwa melalui pendidikan profesional
maupun pelatihan kesehatan jiwa

c) Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat
sebagai Tim yang memberikan pengarahan bagi pelaksanaan
program kesehatan jiwa masyarakat di Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan di atas Upaya kesehatan jiwa yang

diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan harus diberikan

secara paripurna yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif. Pelayanan kesehatan ODGJ di DIY tidak hanya

dilakukan melalui pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan

oleh tenaga kesehatan jiwa. Tetapi melibatkan berbagai pihak dan

program yang mendukung upaya perlindungan hak pelayanan

kesehatan ODGJ. Pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung

pemenuhan hak pelayanan kesehatan ODGJ adalah tenaga kesehatan



(dokter,perawat, bidan, psikolog), masyarakat dan lintas sektoral dari

berbagai instansi terkait yang mempunyai tanggung jawab bersama

terhadap ODGJ yang telah dibentuk melalui TPKJM. Perlindungan

hak pelayanan kesehatan ODGJ di DIY harus dilaksanakan melalui

kegiatan-kegiatan yang telah diatur di dalam ketentuan peraturan

tersebut.

Upaya kesehatan jiwa harus dilaksanakan secara menyeluruh dan

berkesinambungan oleh petugas kesehatan terhadap ODGJ. Upaya

pencegahan kesehatan jiwa diberikan oleh petugas kesehatan kepada

keluarga ODGJ untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan jiwa.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Penanggulangan Pemasungan. Disebutkan bahwa, “Petugas

Kesehatan bertugas untuk melakukan upaya peningkatan

pengetahuan keluarga dalam merawat ODGJ.” Upaya peningkatan

pengetahuan yang dimaksud adalah memberikan pengertian tentang

kesehatan jiwa dan gangguan jiwa, penyebab gangguan jiwa, gejala

gangguan jiwa, dan perawatan gangguan jiwa.

Dari ketentuan di atas diketahui bahwa dalam memberikan

pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya diberikan kepada ODGJ tetapi

juga melibatkan peran keluarga. Tujuannya dengan memiliki

pengetahuan tersebut keluarga ODGJ diharapkan mampu mengenali

gejala gangguan jiwa, mengenali tanda-tanda kekambuhan, merawat



ODGJ, dan memberi dukungan sosial untuk upaya penyembuhan

ODGJ. Sehingga pada akhirnya tindakan pemasungan yang

dilakukan terhadap ODGJ dapat dihindari.

Namun demikian, peraturan terkait kesehatan jiwa yang telah ada

di DIY tersebut belum sepenuhnya mengatur hak pelayanan

kesehatan ODGJ secara keseluruhan. Sehingga perlu ditetapkan

kembali peraturan terkait hak pelayanan kesehatan ODGJ secara

keseluruhan baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan

Gubernur DIY.

c. Tujuan Pengaturan Perlindungan Hak Pelayanan Kesehatan ODGJ

Pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap hak pelayanan

kesehatan ODGJ melalui penetapan ketentuan terkait ODGJ. Ketentuan

tersebut menjadi dasar hukum dalam pembentukan pengaturan khusus

tentang hak pelayanan kesehatan ODGJ yang harus dipenuhi. Adapun

tujuan pembentukan pengaturan perlindungan hak pelayanan kesehatan

bagi ODGJ yaitu :

1) Pengaturan tentang perlindungan hak atas pelayanan kesehatan

ODGJ yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2014 Tentang Kesehatan Jiwa memiliki tujuan :

a) Melaksanakan amanat Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup

sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh



pelayanan kesehatan.” Pasal ini berarti memberikan jaminan

pada setiap orang termasuk ODGJ untuk mendapatkan

perlindungan dalam memperoleh hak pelayanan kesehatan.

b) Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan

jiwa bagi ODGJ berdasarkan hak asasi manusia dalam pelayanan

kesehatan jiwa secara terintegrasi, komprehensif dan

berkesinambungan melalui penyelenggaraan upaya pelayanan

kesehatan jiwa bagi ODGJ.

2) Pengaturan tentang perlindungan hak pelayanan kesehatan ODGJ

yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43

Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

memiliki tujuan :

a) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang

berhak atas kesehatan.” Kesehatan sebagai hak asasi manusia dan

salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh

pemerintah melalui pembentukan SPM Bidang Kesehatan agar

setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan.

b) Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam

penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap

warga secara minimal. Pemerintah mempunyai tanggung jawab

untuk menjamin setiap warga memperoleh pelayanan kesehatan

yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Salah



satu pelayanan kesehatan yang wajib diselenggarakan yaitu

pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ.

3) Pengaturan tentang perlindungan hak atas pelayanan kesehatan

ODGJ yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan

Dan Pengemis memiliki tujuan :

a) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi

“Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang,

mengancam keselamatan diri dan/atau orang lain, dan/atau

mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib

mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan

kesehatan.” Pada Pasal tersebut terdapat perlindungan bagi

gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa untuk

mendapatkan haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

b) Memberikan perlindungan dan menjamin gelandangan yang

mempunyai gangguan jiwa dengan mengembalikan gelandangan

yang mempunyai gangguan jiwa dalam kehidupan yang

bermartabat melalui pelayanan kesehatan yang dapat membantu

penyembuhan gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa

menjadi pribadi yang produktif untuk kehidupan pribadi,

keluarga dan masyarakat.



4) Pengaturan tentang perlindungan hak atas pelayanan kesehatan

ODGJ yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Penanggulangan Pemasungan memiliki tujuan :

a) Melaksanakan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang berbunyi “ODGJ

berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar

pelayanan kesehatan jiwa.” Pada Pasal ini memuat ketentuan hak

ODGJ dalam memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai.

b) Mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan jiwa

masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta

memberikan panduan kepada pemangku kepentingan dalam

upaya meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat.

Tujuan pengaturan perlindungan hak atas pelayanan kesehatan

bagi ODGJ diharapkan dapat memberikan keadilan dan upaya

pemenuhan dalam memperoleh hak atas pelayanan kesehatan ODGJ.

Selain itu melalui pembentukan pengaturan terkait, ODGJ

diharapkan tidak mendapatkan perlakukan diskriminasi dari pihak

manapun akan tetapi berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan

sehingga dapat kembali menjadi pribadi yang produktif dalam

kehidupan masyarakat.



2. Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi ODGJ

Di Daerha Istimewa Yogyakarta

a. Lembaga Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak

Atas Pelayanan Kesehatan Bagi ODGJ Di DIY

Dalam pelaksanaan perlindungan hak atas pelayanan kesehatan

ODGJ di DIY melibatkan beberapa lembaga terkait yang mendukung

upaya penyelenggaraannya. Antara lain Dinas Kesehatan, Rumah Sakit

dan Puskesmas.

1) Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas

Kesehatan Pasal 3 Ayat (1). Dijelaskan bahwa, “Dinas Kesehatan

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang

kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang ditugaskan kepada daerah oleh Pemerintah Pusat.” Dinas

Kesehatan mempunyai tugas untuk penyusunan program di bidang

kesehatan, perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan,

pengelolaan kesehatan dasar dan rujukan, pembinaan tenaga

kesehatan dan sarana kesehatan, pemberian fasilitas urusan

penyelenggaraan kesehatan serta tugas kewenangan lainnya yang

terkait dalam bidang kesehatan.

Tugas Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

bidang kesehatan jiwa secara khusus diatur dalam Peraturan



Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2014

Tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan. Dijelaskan bahwa

tugas dan wewenang Dinas Kesehatan dalam bidang kesehatan jiwa

yaitu memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan

edukasi yang benar kepada masyarakat tentang kesehatan jiwa,

melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dibidang Kesehatan

Jiwa, menyediakan akses pelayanan yang berkesinambungan

meliputi pengobatan, pemulihan psikososial, rehabilitasi,

pendampingan, dan/atau dukungan lain yang memadai untuk

ODGJ, menyediakan pengobatan dan perawatan ODGJ di Rumah

Sakit Jiwa, Rumah Sakit, dan Puskesmas, meningkatkan jumlah

puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa terutama

untuk ODGJ.

2) Dinas Sosial

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan

tugasnya terhadap penanganan gelandangan dan pengemis yang

mempunyai gangguan psikotik berdasarkan pada Peraturan Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Gelandangan Dan Pengemis. Adapun prosedur penanganan

gelandangan dan pengemis yaitu sebelum pelaksanaan penangkapan

gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial mengadakan rapat

koordinasi terlebih dahulu dengan beberapa instansi terkait lainnya

seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Kepolisian



Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong

Praja. Khusus untuk penanganan gelandangan psikotik Dinas Sosial

melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit

Jiwa Grhasia.

Gelandangan dan pengemis yang ditangkap akan di asasmen di

Dinas Sosial. Di Dinas Sosial gelandangan tersebut akan dipilah

mana yang termasuk gelandangan psikotik dan bukan gelandangan

psikotik. Jika dilihat dari penampilan dan perilaku bahwa

gelandangan tersebut mempunyai gangguan psikotik maka akan

dilanjutkan pemeriksaan oleh dokter di Dinas Sosial untuk

memastikan bahwa memang gelandangan tersebut mengalami

gangguan jiwa. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukan bahwa

gelandangan tersebut mempunyai gangguan psikotik maka Dinas

Sosial akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa Grhasia untuk

pelaksanaan rujukan pasien tersebut ke Rumah Sakit Jiwa Grhasia

agar mendapatkan perawatan kesehatan jiwa yang lebih sesuai

dalam bidang kesehatan jiwa.

Jika gelandangan psikotik tersebut diketahui mempunyai

keluarga maka Dinas Sosial akan menghubungi pihak keluarga

sebagai penanggungjawab dalam perawatan kesehatan jiwa yang

akan diberikan pada gelandangan psikotik tersebut. Sedangkan

apabila gelandangan psikotik tersebut tidak mempunyai keluarga

maka untuk tanggung jawab perawatan di Rumah Sakit Jiwa



Grhasia akan ditanggung oleh Dinas Sosial. Ketika gelandangan

psikotik yang telah selesai menjalani perawatan kejiwaan di Rumah

Sakit Jiwa Grhasia pulih maka akan dipulangkan ke pihak keluarga

bagi gelandangan yang mempunyai keluarga. Sedangkan

gelandangan yang tidak mempunyai keluarga akan dikembalikan ke

Dinas Sosial untuk mendapatkan layanan lanjutan berupa

rehabilitasi sosial.

3) Rumah Sakit

Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara integrasi,

komprehensif dan berkesinambungan. Berdasarkan jenis pelayanan

kesehatan Rumah Sakit dibedakan menjadi dua yaitu Rumah Sakit

Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit umum

menyelenggarakan seluruh jenis permasalahan kesehatan.

Sedangkan Rumah Sakit Khusus merupakan Rumah Sakit yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada satu jenis penyakit

tertentu.

Rumah Sakit umum berperan untuk memberikan pelayanan

kesehatan secara paripurna, menyelenggarakan pelayanan

pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar

pelayanan Rumah Sakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan

perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat

kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis, menyelenggarakan



pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Selanjutnya Rumah Sakit Khusus berperan untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna pada satu bidang masalah kesehatan tertentu. Rumah

Sakit Jiwa Grhasia sebagai salah satu bentuk Rumah Sakit Khusus

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus kesehatan

jiwa. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Rumah Sakit

Jiwa Grhasia diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur DIY

Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah

Sakit Jiwa Grhasia. Dijelaskan bahwa, “Rumah Sakit Jiwa Grhasia

mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna, khususnya kesehatan jiwa serta

kesehatan lainnya secara paripurna”.

4) Puskesmas

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya

kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih

mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan

untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya

dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.



Dalam melaksanakan tugasnya Puskesmas berperan untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif,

berkesinambungan dan bermutu, menyelenggarakan pelayanan

kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif,

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada

individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, melaksanakan

pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses

pelayanan, melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga

kesehatan, melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi

medis dan sistem rujukan.

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer wajib

menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa. Adapun tugas dan

kewenangan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan jiwa adalah

menyelenggarakan Pelayanan promotif, preventif yang bertujuan

meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ dan mencegah terjadinya

kekambuhan. Pelayanan promotif kesehatan jiwa pada ODGJ

meliputi edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan

jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait kesehatan

jiwa. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ di Puskesmas diberikan

oleh perawat dan dokter Puskesmas.



b. Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pelayanan

Kesehatan Bagi ODGJ Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan perlindungan hak pelayanan kesehatan ODGJ di

Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui beberapa upaya.

Berikut akan dibahas upaya yang dilakukan tersebut antara lain :

1) Pembentukan Tim

Pelaksanaan pelayanan kesehatan ODGJ di Daerah Istimewa

Yogyakarta melibatkan beberapa tim yang dibentuk oleh

Pemerintah Daerah untuk mendukung upaya program kesehatan

jiwa. Adapun tim yang yang mendukung pelaksanaan pelayanan

kesehatan jiwa antara lain :

a) Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masayarakat (TPKJM)

Tim pengarah kesehatan jiwa masyarakat atau yang

disingkat dengan TPKJM merupakan tim yang memberikan

pengarahan dan pelaksanaan program-program kesehatan jiwa

masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Daerah

Istimewa Yogyakarta. Untuk  tingkat Provinsi tim ini bertugas

sebagai pengarah program-program kesehatan jiwa masyarakat

sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota bertugas sebagai

pelaksana program-program kesehatan jiwa masyarakat.

Keanggotaan tim ini melibatkan berbagai pihak yaitu mulai dari

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas

Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian, Rumah Sakit Jiwa, Rumah



Sakit, Puskesmas dan Tokoh Masyarakat. TPKJM bertugas

untuk menetapkan standar kesehatan jiwa masyarakat,

menetapkan pedoman biaya kesehatan jiwa masyarakat,

menyediakan obat essensial tertentu, menangani kasus ODGJ di

wilayah masing-masing yaitu mulai dari monitoring, kemudian

penanganan kasus-kasus kegawatdaruratan sampai kepada

evaluasi pasien ODGJ.

Mekanisme kerja TPKJM yaitu Gubernur membentuk

TPKJM melalui Keputusan Gubernur. TPKJM melaksanakan

forum koordinasi, komunikasi dan hubungan kerja dengan

semua pihak yang terlibat mulai dari Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial,

Kepolisian, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit, Puskesmas dan

Tokoh Masyarakat.

Selanjutnya TPKJM bersama-sama dengan masyarakat

menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan program-

program kesehatan jiwa masyarakat. Dari hasil wawancara

dengan informan diketahui bahwa TPKJM di DIY tidak berjalan

sebagaimana mestinya. Dalam beberapa tahun terakhir TPKJM

dalam pelaksanaannya dapat dikatakan tidak aktif. Informan

menambahkan hal tersebut terjadi karena tidak adanya

pendanaan dari pemda untuk menjalankan kembali program

tersebut. Namun demikian, informan menambahkan untuk tahun



2018 TPKJM tersebut rencananya akan diaktifkan kembali

dengan melibatkan semua lintas program dan lintas sektor.

Pembentukan TPKJM merupakan salah satu bentuk

perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah DIY untuk mencegah terjadinya pelanggaran upaya

pemenuhan hak pelayanan kesehatan ODGJ. Namum

pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah melalui TPKJM

belum berjalan dengan baik. Dari penjelasan di atas upaya

perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hukum

preventif hak pelayanan kesehatan ODGJ melalui TPKJM  tidak

berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

b) Tim Kesehatan Jiwa Layanan Primer

Tim Kesehatan Jiwa Layanan Primer merupakan tim dari

tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter, psikolog, perawat, dan

aptoteker di Puskesmas yang memiliki pengetahuan dan

keterampilan khusus kesehatan jiwa melalui pendidikan

profesional maupun pelatihan kesehatan jiwa. Tim kesehatan

jiwa layanan primer bertugas untuk memberikan pelayanan

kesehatan jiwa di Puskesmas yang meliputi pelayanan kesehatan

jiwa promotif, preventif dan pelayanan kesehatan jiwa lainnya.

Dari hasil wawancara dengan informan pada Dinas

Kesehatan menyatakan bahwa semua Puskesmas di DIY telah

mempunyai tim kesehatan jiwa layanan primer untuk menangani



masalah kesehatan jiwa yang terjadi di wilayah Puskesmas.

Berdasarkan hasil penelitian Puskesmas yang menjadi obyek

penelitian yakni Puskesmas Mergangsan sudah mempunyai tim

kesehatan jiwa layanan primer yang terdiri atas satu dokter

umum, satu perawat dan satu psikolog. Pembentukan tim

kesehatan jiwa layanan primer merupakan bentuk perlindungan

hukum preventif yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan DIY

sebagai upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan ODGJ. Dari

penjelasan di atas upaya perlindungan hukum preventif hak

pelayanan kesehatan ODGJ melalui tim kesehatan jiwa layanan

primer sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

c) Tim Transport

Tim lain yang dibentuk sebagai upaya perlindungan hak

pelayanan kesehatan ODGJ di DIY yaitu tim transport. Tim

transport merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan

DIY yang melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota, RSUD, Puskesmas, Institusi

Pendidikan yang mempunyai psikolog. Tim ini bertugas untuk

menjangkau masalah kesehatan jiwa berat seperti pemasungan

ODGJ dan masalah kesehatan jiwa lainnya. Adapun mekanisme

kerja tim transport yaitu jika terjadi pemasungan ODGJ oleh

keluarga maka masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut

ke fasilitas kesehatan. Kemudian dari fasilitas kesehatan akan



langsung melaporkan ke Dinas Kesehatan. Setelah menerima

laporan dari fasilitas kesehatan maka Dinas Kesehatan akan

mengirim tim transport menjemput ODGJ tersebut untuk

langsung dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Grhasia agar

mendapatkan penanganan kesehatan jiwa di Rumah Sakit.

2) Penyusunan Kebijakan

Salah satu upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan ODGJ di

Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui penyusunan

kebijakan kesehatan jiwa. Penyusunan kebijakan kesehatan jiwa

merupakan kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk

memberikan perlindungan hukum dan memberikan jaminan bagi

ODGJ dalam memperoleh hak atas pelayanan kesehatan.

Penyusunan kebijakan kesehatan jiwa di DIY melibatkan berbagai

tim, baik dari Instansi Kesehatan, Hukum, Dinas Sosial dan intansi

lainnya yang memiliki tanggung jawab bersama terhadap

perlindungan hak ODGJ.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa DIY telah

mempunyai kebijakan yang mengatur terkait kesehatan jiwa yaitu

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun

2014 Tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan. Selain

mengatur tentang penanggulangan pemasungan ODGJ, di dalam

Peraturan Gubernur ini juga memuat ketentuan tentang hak atas

pelayanan kesehatan ODGJ. ODGJ tidak boleh dipasung melainkan



harus mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Sedangkan untuk ODGJ yang telantar DIY telah mempunyai

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis. Dalam peraturan ini

hanya mengatur gelandangan psikotik atau ODGJ yang terlantar

untuk mendapatkan perawatan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas perlindungan hak pelayanan

kesehatan ODGJ di DIY melalui penyusunan kebijakan kesehatan

jiwa oleh Pemerintah Daerah telah sesuai dengan ketentuan

peraturan dan teori perlindungan hukum yang menyatakan bahwa

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan dengan

menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam

memberikan perlindungan melalui membuat peraturan yang

bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban, menjamin hak-hak

para subyek hukum serta menegakan peraturan.

Namun demikian, peraturan terkait kesehatan jiwa yang telah

ada di DIY tersebut belum sepenuhnya mengatur hak pelayanan

kesehatan ODGJ secara keseluruhan. Sehingga perlu ditetapkan

kembali peraturan terkait hak pelayanan kesehatan ODGJ secara

keseluruhan baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan

Gubernur DIY misalnya menetapkan peraturan yang mengatur

seluruh prosedur pelayanan kesehatan ODGJ di fasilitas kesehatan.



3) Pelaksanaan Di Fasilitas Kesehatan

Salah satu upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan ODGJ di

DIY yaitu melalui penyelenggaraan sumber daya dalam bidang

kesehatan jiwa yang meliputi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan

dan perbekalan kesehatan jiwa. Penelitian pelaksanaan pelayanan

kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Jiwa

Grhasia, Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul dan Puskesmas

Mergangsan.

a) Rumah Sakit Jiwa Grhasia

Rumah Sakit Jiwa Grhasia merupakan sebagai Rumah Sakit

Pusat Khusus Kesehatan Jiwa milik Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta. Dalam melaksanakan pelayanan

kesehatan jiwa Rumah Sakit Jiwa Grhasia menyediakan

pelayanan kesehatan jiwa yang lengkap meliputi pelayanan

kesehatan gawat darurat, pelayanan kesehatan jiwa rawat jalan,

pelayanan kesehatan jiwa rawat inap, pelayanan psikologis,

rehabilitasi kesehatan jiwa serta pelayanan penunjang kesehatan

jiwa lainnya.

Adapun prosedur pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit

Jiwa Grhasia yaitu, untuk layanan rawat jalan pasien ODGJ

yang menggunakan asuransi kesehatan seperti BPJS atau

asuransi lainnya akan melakukan pendaftaran sesuai prosedur

pendaftaran pengguna asuransi. Sedangkan untuk pasien ODGJ



yang melakukan pendaftaran melalui pendaftaran umum setelah

pendaftaran bisa langsung dilakukan pemeriksaan medis di

klinik jiwa. Setelah selesai pendaftaran Kemudian akan

dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan di klinik jiwa oleh

psikiater. Dalam pemeriksan dilihat keadaan pasien ODGJ. Jika

dari hasil pemeriksaan psikiater ternyata pasien ODGJ tersebut

perlu penanganan oleh perawat jiwa atau psikolog maka akan

dianjurkan ke perawat jiwa atau psikolog tergantung jenis

permasalahan kesehatan jiwa masing-masing. Selesai

penanganan baik oleh psikiater, perawat maupun psikolog

pasien ODGJ dapat langsung untuk mengambil obat kemudian

pulang.

Selanjutnya untuk prosedur pelayanan kesehatan jiwa rawat

inap yaitu pasien ODGJ yang telah dilakukan pemeriksaan oleh

dokter spesialis jiwa jika dari hasil pemeriksaan ternyata ODGJ

tersebut mengalami gangguan jiwa berat dan dirasa perlu untuk

rawat inap maka pasien ODGJ diarahkan untuk dilakukan rawat

inap di wisma. Sedangkan untuk prosedur pelayanan kesehatan

jiwa gawat darurat yaitu pasien ODGJ yang datang ke UGD

akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter umum UGD, dalam

penanganan pasien ODGJ di UGD dokter umum berkonsultasi

dengan dokter spesialis jiwa kemudian dilakukan rawat inap di

wisma untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.



Penanganan kesehatan pada ODGJ di Rumah Sakit Jiwa

Grhasia dilakukan oleh dokter spesialis jiwa, dokter umum,

perawat yang sudah mendapatkan pelatihan kesehatan jiwa dan

tenaga profesional lainnya seperti psikolog. Rumah Sakit Jiwa

Grhasia sudah memiliki tenaga psikiater yang berjumlah

delapan orang. Selain itu untuk dokter umum yang sudah

mendapatkan pelatihan kesehatan jiwa berjumlah 11 orang dan

tenaga profesional lainnya seperti psikolog berjumlah tiga

orang. Untuk pemenuhan tenaga kesehatan lainnya sebagai

penunjang tenaga kesehatan jiwa berjumlah lima orang dengan

rincian spesialis anak satu orang, spesialis penyakit dalam satu

orang, rehabilitasi medis satu orang, tenaga radiologi satu orang

dan spesialis patologi klinik satu orang. Sedangkan untuk tenaga

perawat sebanyak 122 orang.

Selain itu Rumah Sakit Jiwa Grhasia juga sebagai fasilitas

pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan Pemerintah

Daerah untuk penanganan gelandangan psikotik. Jika dari hasil

indentifikasi ternyata gelandangan tersebut mempunyai

gangguan jiwa maka Rumah Sakit Jiwa Grhasia sebagai fasilitas

pelayanan kesehatan yang akan menerima pasien gelandangan

psikotik tersebut untuk memberikan perawatan rehabilitasi

kesehatan jiwa. Dalam hal memberikan inform consent untuk

gelandangan psikotik  diberikan oleh Dinas Sosial.



Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rumah

Sakit Jiwa Grhasia sebagai Rumah Sakit khusus yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa. Pelaksanaan

pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Grhasia telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari segi pelayanan

yang diberikan yaitu telah menyediakan pelayanan kesehatan

ODGJ yang menyeluruh dan berkesinambungan. Kemudian

pemenuhan tenaga kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Grhasia

telah sesuai dengan ketentuan tentang klasifikasi dan perijinan

Rumah Sakit Khusus Tipe A yang mewajibkan Rumah Sakit

Khusus Tipe A harus memiliki tenaga spesialis jiwa sebanyak 8

orang. Namun demikian pemenuhan tenaga kesehatan tersebut

belum dapat dikatakan optimal dibandingkan dengan jumlah

pasien ODGJ yang banyak di Rumah Sakit Jiwa Grhasia.

b) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul

Pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di DIY tidak hanya

dilaksanakan oleh fasilitas khusus kesehatan jiwa tetapi juga

dilaksanakan di fasilitas kesehatan lainnya yaitu di Rumah Sakit

umum. Berdasarkan hasil penelitian Rumah Ssakit Umum

Daerah Panembahan Senopati Bantul telah menyelenggarakan

pelayanan kesehatan jiwa. Jenis pelayanan kesehatan jiwa yang

diberikan merupakan pelayanan kesehatan jiwa rawat jalan.

Dalam hal ODGJ tidak bisa ditangani di Rumah Sakit maka



dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Jiwa Grhasia atau Rumah

Sakit lain yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa

secara komprehensif.

Prosedur pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan di RSUD Senopati Bantul yaitu untuk pasien-

pasien jiwa rawat jalan yang datang ke RSUD Senopati Bantul

pelaksanaan prosedur layanan kesehatan sama seperti layanan

kesehatan pada pasien umumnya. Jika pasien tersebut

menggunakan asuransi maka mereka akan membawa rujukan

dari Puskesmas atau dari klinik. Kemudian akan melakukan

pendaftaran sama seperti pasien umum. Sistem pendaftaran

pasien di RSUD Senopati Bantul sudah dilakukan pemisahan

untuk masing-masing zona pendaftaran jenis layanan kesehatan.

Untuk pendaftaran layanan kesehatan jiwa dilakukan pada zona

pendafataran khusus kesehatan jiwa. Setelah pasien selesai

melakukan pendafataran maka akan dilakukan deteksi atau

skrining untuk mengetahui masalah kesehatan jiwa apa yang

terjadi pada pasien tersebut.

Untuk anamnesa dilakukan langsung oleh dokter spesialis

jiwa. Dokter akan bertanya terkait keluhan yang dirasakan oleh

Pasien. Setelah anamnesa selesai kemudian akan dilakukan

pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah pasien ODGJ

tersebut hanya mengalami depresi ringan dalam hal ini tidak



mengalami gangguan psikotik atau gangguan jiwa berat maka

pasien ODGJ tersebut dapat dilakukan rawat jalan oleh Rumah

Sakit. Selanjutnya jika pasien ODGJ tersebut dengan psikotik

atau mengalami gangguan jiwa berat maka pihak Rumah Sakit

akan melakukan rujukan ke fasilitas layanan kesehatan khusus

kesehatan jiwa atau  fasilitas kesehatan lain yang menyediakan

layanan kesehatan jiwa rawat inap seperti Rumah Sakit Jiwa

Grhasia dan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Sardjito.

Penanganan kesehatan pada ODGJ di RSUD Panembahan

Senopati Bantul dilakukan oleh dokter spesialis jiwa yang

berjumlah satu orang dan perawat umum yang telah

mendapatkan pelatihan tentang kesehatan jiwa berjumlah satu

orang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa RSUD

Panembahan Senopati Bantul sebagai Rumah Sakit Umum yang

telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa. Pelaksanaan

pelayanan kesehatan jiwa di RSUD Panembahan Senopati

Bantul telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang

mewajibkan semua fasilitas kesehatan harus menyelenggarakan

pelayanan kesehatan jiwa. Namun dalam pelaksanaannya RSUD

Senopati Bantul hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan

jiwa rawat jalan untuk ODGJ.



Dari segi pemenuhan tenaga kesehatan jiwa di Rumah Sakit

Jiwa Grhasia telah sesuai dengan ketentuan tentang klasifikasi

dan perijinan Rumah Sakit Umum Tipe B yang mewajibkan

Rumah Sakit Umum tipeB harus memiliki tenaga spesialis jiwa

sebanyak satu orang. Namun demikian untuk menangani jumlah

ODGJ yang banyak maka pemenuhan tenaga kesehatan jiwa

tersebut belum dapat dikatakan optimal.

c) Puskesmas Mergangsan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa di DIY juga

dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan primer yaitu

Puskesmas. Dari hasil penelitian diketahui Puskesmas

Mergangsan telah menyediakan pelayanan kesehatan jiwa bagi

ODGJ. Pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan oleh

Puskesmas Mergangsan meliputi pengobatan ODGJ lepas rawat

Rumah Sakit yaitu pelayanan untuk pasien-pasien ODGJ yang

telah selesai perawatan dari Rumah Sakit maka akan dilakukan

perawatan lanjutan di Puskesmas, menyediakan rawat jalan bagi

ODGJ, penerimaan pasien ODGJ baru, mengadakan penyuluhan

dan pertemuan dengan keluarga ODGJ dan rujukan ODGJ ke

Rumah Sakit Jiwa.

Prosedur pelayanan kesehatan ODGJ di Puskesmas

Mergangsan sama dengan prosedur pelayanan kesehatan pada

umumnya. Adapun prosedur yang dilakukan oleh tenaga



kesehatan di Puskesmas Mergangsan yaitu untuk pasien-pasien

yang datang ke Puskesmas Mergangsan akan dilakukan deteksi

atau skrining untuk mengetahui masalah apa yang terjadi pada

pasien tersebut. Biasanya untuk anamnesa dilakukan oleh

perawat terlebih dahulu. Perawat akan bertanya terkait keluhan

yang dirasakan oleh Pasien. Setelah anamnesa selesai maka

akan dilakukan pemeriksan fisik untuk kemudian akan bertemu

dengan dokter.

Ketika sudah bertemu dengan dokter umum dan hasil

pemeriksaan dokter menyatakan masalah pada pasien tersebut

berkaitan dengan kejiwaan berat atau psikotik, maka dokter

akan mengarahkan atau merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat

dua yaitu Rumah Sakit Jiwa Grhasia. Disana pasien-pasien

tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan untuk

menentukan dosis awal pengobatan. Untuk penentuan dosis

awal pengobatan dilakukan di fasilitas layanan kesehatan

rujukan. Selain itu pasien juga dapat langsung di opname atau

dapat langsung ke IGD dan poli. Ketika dokter spesialis jiwa di

Rumah Sakit rujukan sudah menentukan obatnya, pihak

Puskesmas akan mendapatkan rujuk balik dari dokter spesialis

jiwa untuk di limpahkan lagi ke dokter umum untuk meneruskan

pengobatan jika memang obat untuk pasien ODGJ tersebut

tersedia di puskesmas atau untuk membuatkan rujukan kembali.



Pelayanan kesehatan pada ODGJ dilakukan oleh dokter

umum dan perawat Puskemas yang telah mendapatkan pelatihan

tentang kesehatan jiwa. Adapun tenaga kesehatan yang telah

mendapatkan pelatihan jiwa yaitu satu orang dan perawat satu

orang. Namun demikian untuk menangani jumlah ODGJ yang

banyak maka pemenuhan tenaga kesehatan jiwa tersebut belum

dapat dikatakan optimal.

Dari uraian di atas diketahui bahwa pemenuhan hak

pelayanan kesehatan ODGJ dalam pelaksanaan di fasilitas

kesehatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DIY

telah mempunyai Rumah Sakit Khusus Kesehatan Jiwa yaitu

Rumah Sakit Jiwa Grhasia. Selain itu pelayanan kesehatan

ODGJ juga telah diselenggarakan di fasilitas kesehatan umum

lainnya seperti RSUD Panembahan Senopati Bantul dan

Puskesmas Mergangsan.

Penanganan ODGJ telah dilakukan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan jiwa. Namun

jika dibandingkan dengan jumlah ODGJ yang sangat banyak di

DIY maka jumlah tenaga kesehatan jiwa yang tersedia belum

dapat mencukupi untuk memberikan pelayanan kesehatan

ODGJ. Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa

sebagian masih diberikan oleh tenaga kesehatan lain yang telah



mendapatkan pelatihan dan keterampilan khusus kesehatan jiwa

baik di Rumah Sakit Umum Daerah maupun Puskesmas.

Di DIY telah tersedia berbagai jenis obat psikotropik yang

tercantum dalam daftar obat esensial. Tetapi pendistribusian

obat tersebut tidak merata diseluruh fasilitas kesehatan, sehingga

masih ada Puskesmas yang mengalami kekurangan dalam

perbekalan kesehatan jiwa.

Hal ini menunjukan perlindungan hak pelayanan kesehatan

ODGJ dalam pelaksanaan difasilitas kesehatan di DIY belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan teori

perlindungan hukum yang menyatakan bahwa perlindungan

hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum termasuk hak untuk

memperoleh pelayanan kesehatan.

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penanganan jumlah tenaga kesehatan jiwa yang masih kurang

dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan

kesehatan jiwa. Pelatihan kesehatan jiwa bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan

dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ di fasilitas

kesehatan. Kegiatan pelatihan kesehatan jiwa diberikan oleh

profesional kesehatan jiwa atau oleh praktisi kesehatan jiwa kepada

dokter, perawat, psikolog dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga



dapat membantu penanganan ODGJ di fasilitas kesehatan

khususnya fasilitas kesehatan yang belum memiliki tenaga khusus

kesehatan jiwa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tenaga kesehatan

di DIY khususnya di Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Rumah Sakit

Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul dan Puskesmas

Mergangsan telah mendapatkan pelatihan kesehatan jiwa. Pelatihan

diikuti oleh semua fasilitas kesehatan dengan perwakilan masing

masing tenaga kesehatan dari fasilitas kesehatan yaitu satu dokter

umum, satu perawat, satu psikolog. Kegiatan pelatihan tersebut

diadakan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi kekurangan

tenaga kesehatan jiwa di DIY.

5) Pengawasan Dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Pemerintah Daerah

yang melibatkan berbagai linstas sektoral, baik dari Dinas

Kesehatan, Dinas Sosial, dan Instansi lainnya yang memiliki

tanggung jawab bersama terhadap perlindungan hak pelayanan

kesehatan ODGJ. Pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan

ODGJ di fasilitas kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi,

Dinas Sosial bersama-sama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

melakukan kegiatan supervisi difasilitas kesehatan untuk

mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa ODGJ difasilitas

kesehatan. Dalam melaksanakan kegiatan supervisi menggunakan



instrument baku. Pada pelaksanaannya kegiatan pengawasan dan

evaluasi tidak dilakukan secara berkala atau hanya sesekali saja.

6) Pencatatan Dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan wajib dilakukan pada lembar atau

formulir deteksi kesehatan jiwa yang berupa data kejadian ODGJ.

Pendataan kejadian ODGJ kemudian wajib dilaporkan setiap bulan

dan dapat dilakukan analisis setiap 3 bulan untuk kemudian dapat

dijadikan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan perlindungan

hak pelayanan kesehatan ODGJ di fasilitas kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pencatatan

kejadian ODGJ dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas

kesehatan dan melalui kunjungan rumah di tiap-tiap keluarga untuk

mendeteksi anggota keluarga yang memiliki potensi gangguan jiwa

atau mengalami gangguan jiwa. Untuk kegiatan pelaporan

dilakukan oleh petugas kesehatan ke pihak yang berwenang setiap 3

bulan. Jika ada ODGJ yang tidak terlapor dihimbau untuk melapor

ke fasilitas kesehatan sehingga kemudian dapat dilakukan

pendataan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hak

Atas Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi ODGJ Di DIY

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan perlindungan hak pelayanan

kesehatan ODGJ di DIY telah dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya

ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Sehingga pemenuhan hak pelayanan kesehatan ODGJ di DIY belum dapat

terpenuhi secara maksimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan perlindungan hak pelayanan kesehatan ODGJ di DIY antara

lain :

a. Faktor Yuridis

1) Secara hukum belum ada peraturan khusus yang mengatur

pelayanan kesehatan ODGJ di fasilitas kesehatan. Bentuk

pengaturan yang sudah ada yaitu tentang pedoman penanggulangan

pemasungan ODGJ dan Perda gelandangan psikotik. Sedangkan

peraturan yang diperlukan adalah peraturan yang mengatur seluruh

prosedur pelayanan kesehatan ODGJ di fasilitas kesehatan.

2) Belum ada standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk

penanganan pasien ODGJ di fasilitas kesehatan umum yaitu di

Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul dan di

Puskesmas Mergangsan. Penanganan ODGJ masih menggunakan

SOP pelayanan kesehatan pada umumnya. Akibatnya langkah

penanganan ODGJ di fasilitas kesehatan tidak strategis.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial adalah keadaan yang dipengaruhi oleh masyarakat

sehingga menyebabkan ODGJ tidak memperoleh haknya dalam

pelayanan kesehatan. Adapun faktor sosial yang mempengaruhi

pemenuhan hak pelayanan kesehatan ODGJ di DIY antara lain :



1) Masih banyak masyarakat yang melakukan stigma pada ODGJ.

Masyarakat masih menganggap bahwa ODGJ merupakan akibat

perbuatan roh jahat, ODGJ sebagai aib bagi keluarga, ODGJ

sebagai orang yang berbahaya yang mengganggu kenyamanan

dalam kehidupan di keluarga dan masyarakat. Sehingga untuk

penanganannya masyarakat lebih memilih dilakukan oleh kaum

rohanian serta dilakukan tindakan pemasungan ODGJ. Perlakukan

dan stigma inilah yang sampai saat ini masih menyulitkan ODGJ

untuk memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

2) Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar fasilitas kesehatan di

DIY berpusat di Kota. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi ODGJ

yang berada jauh dari pusat kota untuk mendapatkan akses ke

fasilitas kesehatan. Sehingga keluarga cendrung membiarkan

ODGJ begitu saja.

c. Faktor Teknis

1) Tim pengarah kesehatan jiwa masyarakat (TPKJM) yang dibentuk

oleh Pemerintah DIY untuk membantu upaya penanganan ODGJ

tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam

beberapa tahun terakhir TPKJM di DIY dapat dikatakan tidak aktif.

2) Pelayanan ODGJ di fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas

masih mengalami kekurangan dalam penyediaan perbekalan

kesehatan jiwa seperti obat-obatan jiwa, peralatan kesehatan jiwa

dan ambulan. Akibatnya untuk penanganan ODGJ yang mengalami



keadaan darurat Puskesmas mengalami kesulitan melakukan

penanganan dan merujuk ODGJ.

3) Jumlah tenaga kesehatan jiwa belum memadai sehingga

penanganan ODGJ di fasilitas kesehatan sebagian besar masih

dilakukan oleh tenaga kesehatan yang belum memiliki kualifikasi

dalam bidang kesehatan jiwa seperti dokter umum dan perawat.

4) Tidak ada anggaran khusus terkait kesehatan jiwa dari Pemerintah

Daerah.


