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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental/jiwa, 
spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 
produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan definisi tersebut, 
sangat jelas diuraikan bahwa kita harus memandang kesehatan 
manusia secara utuh, sehingga indikator “sehat” tidak saja didasarkan 
pada keadaan fisik yang sehat semata tetapi juga sehat secara 
mental/jiwa, spiritual dan sosial dengan porsi yang seimbang. Dengan 
demikian tersirat bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak 
dapat dipisahkan (integral) dari kesehatan secara umum dan 
merupakan salah satu unsur utama dalam menunjang terwujudnya 
kualitas hidup setiap manusia.  

 
Berkaitan dengan kesehatan jiwa di Indonesia, menurut Riset 

Kesehatan Dasar 2007 menyebutkan, prevalensi gangguan mental 
emosional berupa depresi dan cemas pada masyarakat berumur di atas 
15 tahun mencapai 11,6 persen. Jika jumlah penduduk pada kelompok 
umur tersebut tahun 2010 ada 169 juta jiwa, jumlah penderita 
gangguan jiwa (selanjutnya disebut Orang Dengan Gangguan 
Jiwa/ODGJ) 19,6 juta orang. Jumlah ini cukup moderat dan ODGJ 
lebih banyak dialami mereka yang berpendidikan rendah, yaitu yang 
tidak tamat sekolah dasar. Keadaan ini menunjukkan bahwa 
masyarakat hidup dalam kondisi emosi dan kondisi kejiwaan 
bermasalah. Penyebab depresi dan cemas yang dialami masyarakat 
sangat kompleks, mulai dari persoalan sosial ekonomi hingga kebijakan 
pemerintah yang menekan rakyat. Tekanan yang ada dalam masyarkat 
itu di antaranya berupa sulitnya mencari penghasilan memadai, 
kehidupan kota yang kian sumpek akibat terbatasnya ruang publik, 
perubahan drastis nilai-nilai kehidupan di pedesaan, atau masuknya 
nilai-nilai baru yang mempengaruhi keluarga. Selain itu, kebijakan 
perburuhan pemerintah yang menggaji rendah buruh serta kebijakan 
pendidikan yang menekan siswa dan orangtua turut menekan anaknya. 

 
Akibatnya Indonesia mengalami kerugian ekonomi mencapai Rp 20 

triliun. Kerugian tersebut berupa hilangnya produktivitas seseorang 
serta beban ekonomi dan biaya kesehatan yang harus ditanggung 
keluarga dan negara. Apalagi, proses pengobatan penderita ODGJ bisa 
berlangsung seumur hidup.1 

 
ODGJ di Indonesia seringkali menjadi korban ketidakadilan dan 

perlakuan yang semena-mena oleh masyarakat, diantaranya tindak 
kekerasan dan penelantaran. Selain itu, berdasarkan informasi dari 
Direktur Bina Pelayanan Kejiwaan Kemenkes, sampai saat ini 
diperkirakan masih ada sekitar 18.000 orang mengalami pemasungan di 

                                                            
1 Asmadi, ed, Gangguan Jiwa di Indonesia Masih Terabaikan, Kompas 11 Februari 2012. 
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Indonesia. Angka ini bukan angka pasti tetapi merupakan angka 
perkiraan berdasarkan sampel-sampel yang ada. Pemasungan terjadi di 
seluruh daerah di Indonesia baik di kota maupun desa. Pemasungan 
bukan hanya dilakukan di rumah penderita ODGJ tetapi juga di panti-
panti perawatan penderita ODGJ.  

 
Di sisi lain fasilitas dan tenaga kesehatan jiwa di Indonesia masih 

sangat terbatas. Saat ini hanya ada 32 rumah sakit jiwa milik 
pemerintah dan 16 rumah sakit jiwa swasta. Belum semua provinsi 
memiliki rumah sakit jiwa. Dari 1.678 rumah sakit umum yang terdata, 
sekitar 2 persen yang memiliki layanan kesehatan jiwa. Hanya 15 
rumah sakit dari 441 rumah sakit umum daerah milik pemerintah 
kabupaten/kota yang memiliki layanan psikiatri. Kondisi sama terjadi 
pada puskesmas, hanya 1.235 puskesmas yang memberikan layanan 
kesehatan jiwa dari sekitar 9.000 puskesmas. Jumlah tenaga kesehatan 
jiwa juga sangat terbatas. Jumlah psikiater atau dokter spesialis 
kesehatan jiwa hanya ada 616 orang. Sekitar 200 psikiater berada di 
Jakarta dan sekitarnya. Jumlah psikolog klinis di Indonesia sangat 
rendah, sekitar 400 orang.2 

 
Apabila kondisi ini dibiarkan berlanjut, akan semakin 

memarginalkan layanan kesehatan jiwa dan akhirnya akan membawa 
banyak masalah psikososial di komunitas seperti yang ditunjukkan 
dengan meningkatnya insiden bunuh diri, adiksi zat psikoaktif, 
kekerasan, banyaknya penderita psikotik kronik yang menggelandang 
serta penderita psikotik yang di pasung oleh keluarganya.  

 
Dengan demikian pengaturan khusus dan komprehensif tentang 

kesehatan jiwa sangat diperlukan. Hal ini sekaligus untuk memberikan 
perlindungan yang lebih baik kepada ODGJ beserta profesi yang terlibat 
dalam penanganan ODGJ, serta dapat memberikan kejelasan wewenang 
dari setiap stakeholder terkait. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Definisi kesehatan jiwa menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), 
adalah kesehatan individu yang tidak hanya bergantung pada tiadanya 
penyakit tetapi juga keseimbangan psikologis dan fungsi sosialnya 
(Health is a state of complete physical, mental and social well-being and 
not merely the absence of disease or infirmity, WHO). 
 

Penderita sakit jiwa (Orang Dengan Gangguan Jiwa atau yang 
disingkat ODGJ) sering merupakan bagian yang termarginalkan dalam 
pelayanan kesehatan di Indonesia. ODGJ juga sering mendapatkan 
stigma dari masyarakat yang memang belum memahami gangguan jiwa 
sebagai bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Pemasungan 
seringkali menjadi sesuatu hal yang dianggap terbaik dalam 
penanganan kasus gangguan jiwa berat. Belum lagi jika kita bicara 

                                                            
2 Ibid. 
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tentang peran media dan masyarakat yang seringkali menempatkan 
ODGJ, terutama yang berat sebagai bahan eksploitasi dan dramatisasi 
hal yang tidak semestinya. Pemberitaan pasien gangguan jiwa terkadang 
tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

 
Di Indonesia hingga saat ini peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang kesehatan jiwa hanya diatur dalam Pasal 144 sampai 
dengan Pasal 151 Bab IX Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan. Kesehatan jiwa masih dianggap tidak lebih penting 
dibandingkan dengan kondisi kesehatan fisik. Padahal, kesehatan jiwa 
adalah bagian yang paling banyak terintegrasi dalam semua aspek 
kehidupan, seperti di bidang pendidikan, hukum, perlindungan anak 
dan perempuan, kesehatan, sosial, budaya, bahkan politik dan 
keamanan. Semua membutuhkan suatu pendekatan kesehatan jiwa 
dalam artian yang lebih luas daripada sekadar berbicara tentang 
mengobati pasien sakit jiwa. Namun demikian, peran negara dan 
Pemerintah belum begitu terlihat dalam mengaplikasikan kesehatan 
jiwa dalam setiap ranah kehidupan.  

 
 Berdasarkan hal tersebut maka identifikasi masalah yang akan 
diuraikan dalam Naskah Akademik adalah: 
1. Bagaimana kondisi kesehatan jiwa masyarakat Indonesia? 
2. Apakah pengaturan mengenai kesehatan jiwa perlu diatur dalam 

Undang-Undang tersendiri? 
3. Bagaimanakah materi atau ruang lingkup pengaturan mengenai 

kesehatan jiwa dalam Undang-Undang tersendiri? 
 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik  
1. Tujuan  

a. Mengetahui kondisi kesehatan jiwa masyarakat Indonesia.  
b. Mengetahui urgensi mengenai kesehatan jiwa untuk diatur dalam 

Undang-Undang tersendiri. 
c. Mengetahui materi atau ruang lingkup pengaturan mengenai 

kesehatan jiwa dalam Undang-Undang tersendiri. 
2. Kegunaan 

Sebagai acuan atau referensi ilmiah yang bersifat analitis dan empiris 
dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang 
tentang kesehatan jiwa. 
 

D. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah 

akademik RUU Kesehatan Jiwa adalah metode yuridis normatif yang 
dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data 
sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan terkait kesehatan 
jiwa, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Serta 
dilengkapi pula dengan wawancara dan rapat dengar pendapat dengan 
pakar dan para ahli yang memiliki kompetensi dalam masalah 
kesehatan jiwa.  
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BAB II 
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 
A. Kajian Teoretis  

1. Pengertian Kesehatan Jiwa 
Sehat adalah suatu keadaan baik pada seluruh badan serta 

bagian-bagiannya, bebas dari sakit atau penyakit, dalam keadaan 
waras, sedangkan mental adalah berhubungan dengan pikiran atau 
jiwa (disadur dari KBBI, 2009). Maka kesehatan mental dapat 
diartikan kondisi pikiran dan jiwa yang berada dalam keadaan baik, 
waras dan bebas dari penyakit. 

 
Zakiah Darajat (2001) menggunakan istilah kesehatan mental 

yang diartikan sebagai kondisi terhindarnya seseorang dari gejala-
gejala gangguan jiwa (neuroses) dan dari gejala-gejala penyakit jiwa 
(psikosis); kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri dengan 
orang lain dan masyarakat serta lingkungan dimana ia hidup; 
pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan 
dan memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan yang ada 
semaksimal mungkin sehingga membaur kepada kebahagiaan diri 
dan orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan 
penyakit jiwa; terwujudnya kerharmonisan yang sungguh-sungguh 
antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk 
menghadapi problem-problem yang biasa terjadi, dan merasakan 
secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. 

 
Definisi serupa dilontarkan oleh Alexander A. Schneiders 

(dalam Semiun, 2006) yang merumuskan 8 kriteria mental yang 
sehat, yaitu mental yang efisien; pikiran dan tingkah Laku yang 
terkendali dan terintegrasi; motif-motif yang terintegrasi, serta 
konflik dan frustasi yang terkendali; perasaan-perasaan dan emosi-
emosi yang positif dan sehat; ketenangan atau kedamaian pikiran; 
sikap-sikap yang sehat; konsep diri (Self-Concept) yang sehat; 
identitas ego yang adekuat; dan hubungan yang adekuat dengan 
kenyataan. 

 
Lebih jauh Semiun (2006) menyimpulkan bahwa orang yang 

sehat secara mental mempunyai sikap menghargai diri sendiri, 
memahami dan menerima keterbatasan diri sendiri dan 
keterbatasan orang lain, memahami kenyataan bahwa semua 
tingkah laku ada penyebabnya, dan memahami dorongan untuk 
aktualisasi-diri. Sebaliknya, seseorang dikatakan tidak sehat secara 
mental jika ia mempunyai emosi yang tidak terkendali, secara 
kepribadian tidak matang sesuai usianya, tidak mampu menghadapi 
tekanan hidup, mempunyai tingkat kecurigaan yang tinggi pada 
orang lain, agresif, dan lain-lain. 
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2. Gangguan Jiwa 
Dari sudut pandang psikologi kesehatan, gangguan atau 

penyakit adalah hasil dari proses-proses fisiologis dan sebagian 
besar terpisah dari proses-proses psikologis dan sosial (Alberry & 
Munaffo, 2011: 148). 

Dalam panduan klasifikasi gangguan jiwa, Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorder IV edition Text Revision (DSM-
IV-TR), gangguan mental atau yang lebih umum dikenal dengan 
“gangguan jiwa”, dikonseptualisasikan sebagai suatu perilaku klinis 
yang signifikan atau pola/sindrom psikologis yang ditemukan pada 
seseorang dan terkait dengan tekanan yang sedang terjadi (misalnya, 
gejala sakit) atau disabilitas (misalnya kerusakan fungsi satu atau 
beberapa area pening) atau dengan peningkatan resiko atas 
kematian, rasa sakit, diabilitas atau kebebasan (2000:xxxi). 

Halgin & Whitborn (2007) menjelaskan 4 dimensi yang menjadi 
kriteria seseorang digolongkan mengalami gangguan kejiwaan, yaitu: 
a. Tekanan (Distress) 

pengalaman sakit emosional atau fisikal merupakan hal biasa 
dalam kehidupan sehari-hari. Namun, depresi dalam atau 
kecemasan berlanjut dapat menjadi begitu hebat sehingga 
seseorang tidak mampu menjalankan tugas-tugas 
kesehariannya. 

b. Kerusakan (Impairment) 
Seringkali tekanan berlebihan menyebabkan seseorang tidak 
dapatberfungsi optimal atau bahkan mencapai fungsi rata-rata . 

c. Resiko terhadap diri sendiri atau orang lain 
Resiko disini mengacu pada bahaya dan ancaman terhadap 
kesejahteraan seseorang. 

d. Perilaku yang secara sosial atau budaya tidak dapat diterima. 
Kriteria abnormalitas dipandang dari sudut kewajaran norma 
yang digunakan oleh suatu kelompok sosial atau budaya. 
 

3. Klasifikasi Gangguan Kejiwaan 
Standar penetapan gangguan kejiwaan ada 2, yaitu 

International Classification of Desease versi 10 (ICD-10) yang 
dikeluarkan oleh WHO dan Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder IV edition Text Revision (DSM-IV-TR) yang 
dikeluarkan oleh American Psychiatric Association.  

 
DSM pada awalnya dibuat berdasarkan pengembangan varian 

ICD-6 yang diterbitkan pada tahun 1952 (Perang Dunia I). Karena 
DSM berasal dari ICD, maka klasifikasi yang dijabarkan pun lebih 
luas, sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah: 
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Tabel  
Perbandingan Klasifikasi Gangguan Jiwa dalam ICD-10 & DSM IV 

 
ICD 10 DSM IV TR   

  Multiaxial 
System 

 

  Disorder 
usually first 
diagnosed in 
infancy, 
childhool, or 
adolescence 

 

F00- F09 Organic, 
termasuk 
symptomatic, 
mental disorders 

Delirium, Dementia 
& other cognitive 
disorders 

  

F00 Dementia 
Alzheimer’s Disease  

 Delirium 

F01 Vascular Dementia  Dementia 
F02 Dementia in other 

diseases classified 
elsewhere 

 Amnestic Disorder 

F03 Unsoecified 
dementia 

F04 Organic amnesic 
syndrome, not 
induced by alcohol 
and other 
psychoactive 
substances 

  

F05 Delirium, not 
induced by alcohol 
and other 
psychoactive 
substances 

  

F06 Other mental 
disorders due to 
brain damage and 
dysfunction and to 
physical disease 

  

F07 Personality and 
behavioural 
disorders due to 
brain disease, 
damage and 
dysfunction 

  

F09 Unspecified organic 
or symptomatic 
mental disorder 

  

  Mental 
disorders due 
to a general 
medical 
condition not 
elsewhere 
specified 
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F10-F19 Mental 
and behavioural 
disorders due to 
psychoactive 
substance use  

Substance-Related 
behavior 

  

F10 Mental and 
behavioural 
disorders due to use 
of alcohol 
(Gangguan mental 
dan perilaku karena 
alcohol) 

 Alcohol related 
disorders 

F11 Mental and 
behavioural 
disorders due to 
opioids (Gangguan 
mental dan perilaku 
karena opium) 

 Amphetamine-
related disorders 

F12 Mental and 
behavioural 
disorders due to use 
of cannabinoids 
(Gangguan mental 
dan perilaku karena 
ganja) 

 Caffeine-related 
disorders 

F13 Mental and 
behavioural 
disorders due to use 
of sedatives or 
hypnotics 
(Gangguan mental 
dan perilaku karena 
sedatif dan hipnotis) 

 Cannabis-related 
disorders 

F14 Mental and 
behavioural 
disorders due to use 
of cocaine 
(Gangguan mental 
dan perilaku karena 
kokain) 

 Cocaine-related 
disorders 

F15 Mental and 
behavioural 
disorders due to use 
of other stimulants, 
including caffeine 
(Gangguan mental 
dan perilaku karena 
stimulan (termasuk 
kafein)) 

 Hallucinogen-
related disorder 

F16 Mental and 
behavioural 
disorders due to use 
of hallucinogens 
(Gangguan mental 
dan perilaku karena 
zat halusinogen) 

 Inhalant-related 
disorders 

F17 Mental and 
behavioural 
disorders due to use 

 Nicotine-related 
disorders 
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of tobacco 
(Gangguan mental 
dan perilaku karena 
rokok) 

F18 Mental and 
behavioural 
disorders due to use 
of volatile solvents 
(Gangguan mental 
dan perilaku karena 
volatile solvents) 

 Opioid-related 
disorders 

F19 Mental and 
behavioural 
disorders due to 
multiple drug use 
and use of other 
psychoactive 
substances 
(Gangguan mental 
dan perilaku karena 
penggunaan banyak 
obat dan zat 
psikoadiksi.) 

 Phencyclidine-
related disorders 

 Sedative-hypnotic 
or Anxiotic -related 
disorders 

   Polysubstance-
related disorders 

  

 Other (or 
unknown) 
subtance -related 
disorders 

F20-F29 
Schizophrenia, 
schizotypal and 
delusional 
disorders  

Schizophrenia & 
other psychotic 
disorder 

  

F20 Paranoid & 
Schizophrenia 

 Schizophrenia 

F21 Gangguan Skizoid 
(Schizotypal 
disorder) 

 Schizophreniform 
Disorder 

F22 Persistent delusional 
disorders (Gangguan 
delusi terus 
menerus ) 

 Schizoaffective 
Disorder 

F23 Acute and transient 
psychotic disorders 
(Gangguan psikotik 
akut dan sementara 
) 

 Delusional 
Disorder 

F24 Gangguan delusi 
induksional 
(Induced delusional 
disorder) 

 Brief Psychotic 
Disorder 

F25 Schizoaffective 
disorders (Gangguan 
Skizoafektif) 

 Shared Psychotic 
Disorder 

F28 Other nonorganic 
psychotic disorders 
(Gangguan psikotik 

 Psychotic Disorder 
Due to general 
medical condition 
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non organic lainnya) 
F29 Unspecified 

nonorganic 
psychosis (Psikosis 
yang tidak 
diidentifikasikan) 

 Substance-Induced 
Psychotic Disorder 

F30-F39 Mood 
[affective] disorders 

Mood disorder   

F30  Manic Episode  Depresive Disorder 
F31 Bipolar affective 

disorder 
 Bipolar Disorder 

F32 depressive episode 
F33 Recurrent 

depressive disorder 
(Gangguan depresif 
berulang ) 

  

F34 Persistent mood 
[affective] disorders   

F38 Other mood 
[affective] disorders   

F39 Unspecified mood 
[affective] disorder   

F40-F49 Neurotic, 
stress-related and 
somatoform 
disorders 

Anxiety Disorder   

F40 Phobic anxiety 
disorders (Fobia ) 

 Panic Disorder 
without 
Agoraphobia 

F41 Other anxiety 
disorders (Gangguan 
kecemasan lain) 

 Panic Disorder 
with Agoraphobia 

F42 Gangguan Obsesif 
kompulsif 
(Obsessive-
compulsive disorder 
)  

 Agoraphobia 
without History of 
Panic Disorder  

F43 Reaction to severe 
stress, and 
adjustment 
disorders 

 Specific phobia 

F44 Dissociative 
[conversion] 
disorders 

 Social phobia 

F45 Somatoform 
disorders 

 Obsessive 
Compulsive 
Disorder 

F48 Other neurotic 
disorders 

 Post Traumatic 
Stress Disorder 

 Acute Stress 
Disorder  

   Generalized 
Anxiety Disorder 

   Substance-induced 
anxiety disorder 

  Somatoform 
Disorder 

 

Factitious  
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Disorder 

 Dissociative 
Disorders 

 

F50-F59 
Behavioural 
syndromes 
associated with 
physiological 
disturbances and 
physical factors 

Sexual & Gender 
Identity Disorder 

  

F50 Eating disorders  Sexual dysfunction 
F51 Nonorganic sleep 

disorders 
 Sexual desire 

disorder 
F52 Sexual dysfunction, 

not caused by 
organic disorder or 
disease 

 Orgasmic 
Disorders 

F53 Mental & behavioral 
disorders associated 
with the 
puerperium, not 
elsewhere classified 

 Sexual pain 
disorders 

F54 Psychological & 
behavioral factors 
associated with 
disorders or disease 
classified elsewhere 

 Sexual dysfunction 
dua to a general 
medical condition 

F55 Abuse of non-
dependence-
producing 
substanced 

 Paraphilias 

F59 Unspecified 
behavioural 
syndromes 
associated with 
physiological 
disturbances and 
physical factors 

 Gender Identity 
Disorders 

Eating 
Disorder 

 

  Sleep 
Disorders 

 

   Primary Sleep 
Disorder 

   Sleep disorder 
related to another 
mental disorders 

   Other sleep 
disorders 

  Impulse-
control 
disorders not 
elsewhere 
classified 

 

  Adjustment 
Disorders 

 

F60-F69 Disorders 
of adult personality 
and behavior 
 

Personality 
Disorders 
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F60 Specific personality 
disorders 

 Paranoid 
Personality 
Disorders 

F61 Mixed and other 
personality 
disorders 

 Schizoid 
Personality 
Disorders 

F62 Enduring 
personality changes, 
not attributable to 
brain damage and 
disease 

 Schizotypal 
Personality 
Disorders 

F63 Habit and impulse 
disorders 

 Antisocial 
Personality 
Disorders 

F64 Gender identity 
disorders 

 Borderline 
Personality 
Disorders 

F65 Disorders of sexual 
preference 

 Histrionic 
Personality 
Disorders 

F66 Psychological and 
behavioural 
disorders associated 
with sexual 
development and 
orientation 

 Narcisstic 
Personality 
Disorders 

F68 Other disorders of 
adult personality 
and behaviour 

 Avoidance 
Personality 
Disorder 

F69 Unspecified disorder 
of adult personality 
and behaviour 

 Obsessive-
Compulsive 
Personality 
Disorder 

F70-F79 Mental 
retardation 

   

F70 Mild mental 
retardation 

  

F71 Moderate mental 
retardation 

F72 Severe mental 
retardation   

F72 Profound mental 
retardation   

F78 Other mental 
retardation   

F79 Unspecified mental 
retardation   

F80-F89 Disorders 
of psychological 
development 

Other conditions 
that may be a focus 
of clininal attention 

  

F80 Specific 
developmental 
disorders of speech 
and language 

 Psychopatological 
Factors Affecting 
Medical Condition 

F81 Specific 
developmental 
disorders of 
scholastic skills 

 Meditation-
Induced disorder 
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F82 Specific 
developmental 
disorder of motor 
function 

 Relational 
problems 

F83 Mixed specific 
developmental 
disorders 

 Problems related to 
abuse or neglect 

F84 Pervasive 
developmental 
disorders 

 Additional 
Conditions that 
may be a focus of 
Clinical Attention. F88 Other disorders of 

psychological 
development 

F89 Unspecified disorder 
of psychological 
development 

  

F90-F98 
Behavioural and 
emotional 
disorders with 
onset usually 
occurring in 
childhood and 
adolescence 

   

F90 Hyperkinetic 
disorders 

  

F91 Conduct disorders   
F92 Mixed disorders of 

conduct and 
emotions 

  

F93 Emotional disorders 
with onset specific 
to childhood 

  

F94 Disorders of social 
functioning with 
onset specific to 
childhood and 
adolescence 

  

F95 Tic disorders   
F98 Other behavioural 

and emotional 
disorders with onset 
usually occurring in 
childhood and 
adolescence 

  

F99-F99 
Unspecified mental 
disorder 

Additional codes   

F99 Mental disorder, not 
otherwise specified 

 Unspecified mental 
disorder 

 No diagnosis or 
conditions on Axis 
I 

  
 Diagnosis or 

condition deferred 
on Axis I 

   No diagnosis on 
Axis II 
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   Diagnosis deferred 
on Axis I 

 
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesehatan Jiwa 

Halgin & Whitbourne (2007: 7-9) membagi penyebab gangguan 
jiwa menjadi 3 faktor, yaitu 
a. Biologis 

Banyak gangguan jiwa berasal dari keturunan. Penelitian 
menemukan bahwa kemungkinan seorang anak menjadi depresi 
lebih besar terjadi jika orang tuanya juga mengalami depresi 
ketimbang anak yang berasal dari orang tua non depresi. 
Selain dari gen, para ahli klinis juga mencurigai gangguan fisik 
sebagai penyebab gangguan jiwa. Gangguan tersebut dapat 
berasal dari berbagai sumber, misalnya kondisi medis, 
kerusakan otak, atau keterpaparan dalam lingkungan tertentu. 

b. Psikologis 
Gangguan biasanya muncul sebagai akibat dari kesulitan 
pengalaman hidup. Trauma dapat menjadikan beban dalam diri 
seseorang yang mengarah pada gangguan kejiwaan. 

c. Sosiokultural 
Istilah Sosiokultural mengacu pada berbagai lingkaran sosial 
yang mempengaruhi hidup seseorang. Lingkaran paling kecil 
menunjukkan interaksi lokal yang paling intens dilakukan. 
Lingkaran ini dapat berupa keluarga, teman dekat, lingkungan 
sekolah, pekerjaan dan lingkungan rumah. Abnormalitas dapat 
terjadi ketika konflik berlangsung antara seseorang dengan 
lingkungan lingkarannya.  
 

Dalam sudut pandang lain penyebab gangguan jiwa ini dibagi atas:  
a. Faktor Intrinsik 

Faktor intrinsik ini meliputi seluruh pengaruh yang berasal dari 
diri individu, termasuk gen, sistem otak dan aspek fisiologis lain. 

b. Faktor Ekstrinsik 
Faktor ekstrinsik meliputi semua pengaruh yang berasal dari hal 
di luar inidvidu, diantaranya: 

c. Keluarga 
Keluarga merupakan bagian yang paling penting dalam “jaringan 
sosial” anak, sebab anggota keluarga merupakan lingkungan 
pertama anak dan orang yang paling penting selama tahun-
tahun formatif awal (Hurlock, 1976: 200). 
Orang tua adalah lingkungan terdekat yang mengajarkan kepada 
anak mengenai nilai-nilai dalam masyarakat. Pola asuh orang 
tua berpengaruh besar terhadap kepribadian anak. Sekumpulan 
nilai-nilai dalam rumah tangga cenderung tercermin dalam 
perilaku anak di lingkungan sosial. Menurut Baumrind (1971, 
1978) pola asuh orang tua dapat dibagi atas: 
1) Demokratis 
      Orang tua memberikan keleluasaan bagi anak untuk 

diperlakukan secara adil dan sebagai anggota keluarga yang 



 NA KESWA 15 Oktober  2012/PUU.KESRA (setelah presentasi ke deputi puu) 

 
14 

dihargai haknya. Pada pola asuh ini terlihat ada sikap 
terbuka antara orang tua dan anak dalam menyetujui 
aturan-aturan dalam keluarga. 

2) Otoriter 
      Orang tua yang menjalankan pola asuh otoriter 

menempatkan diri sebagai pengatur, penguasa dan 
penghukum. Orang tua tidak mengindahkan otonomi anak 
dan menerapkan aturan yang harus dipatuhi anak. 

 
3) Permisif 
      Ini adalah kebalikan dari pola asuh otoriter, dimana anak 

dibiarkan berperilaku sesuai kehendaknya. Sikap orang tua 
yang mengalah terhadap keinginan anak ini menghilangkan 
media bagi anak untuk mengetahui mana yang benar dan 
yang salah. 

4) Sekolah dan institusi pendidikan 
Sekolah memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesehatan 
siswa, bukan hanya secara fisik namun juga terkait dengan 
kesehatan mental, yang sering disebut psikolog sebagai well-
being (kesejahteraan). Konu & Rimpela (2002, dalam) 
merumuskan penerapan well-being di sekolah dengan 
terpenuhinya kebutuhan yang berkaitan dengan having 
(memiliki), loving (mencintai), being (ada), dan health (sehat). 
Sumber: Konu & Rimpela.2002: 79-87 

5) Lingkungan kerja 
Gangguan jiwa yang disebabkan lingkungan kerja rentan 
terjadi. Hal yang menjadi pemicu gangguan tersebut adalah 
ketidak puasan yang dilandaskan perbedaan antara 
keinginan dan kenyataan.  

Stres keuangan merupakan penyebab utama orang 
gagal di dunia kerja (Heidenreich & Pruter, 2009: 89). 
Harrington, Bean, Pintelio, dan Matthews (2001, dalam 
Heidenreich & Pruter, 2009: 89) mencatat bahwa pekerja 
cenderung keluar ketika mereka merasa lelah secara 
emosional, memiliki kepuasan kerja rendah, dan tidak puas 
dengan gaji serta kesempatan promosinya. Ditambahkan 
pula oleh Angerer (2003, dalam Heidenreich & Pruter, 
2009:57) bahwa tekanan dalam pekerjaan dapat 
menyebabkan burnout dan penurunan tingkat kepuasan 
kerja.  

Pada tahun 1959 Herzberg, Mausner dan Snyderman 
mengidentifikasikan faktor-faktor seperti prestasi, 
pengenalan, tanggung jawab, kemajuan dan perkembangan 
pribadi yang dianggap sebagai komponen intrinsik pekerjaan, 
cenderung memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. 
Faktor seperti gaji, peraturan perusahaan, gaya 
kepemimpinan, kondisi kerja dan hubungan dengan rekan 
kerja cenderung merusak motivasi kerja jika tidak dipenuhi, 
namun tidak meningkatkan motivasi jika dicukupipun. 
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5. Penanganan Gangguan Jiwa 

Sesuai dengan Pasal 144 Undang Undang no 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, penanganan gangguan jiwa harus dilakukan dengan 
standar pelayanan kesehatan paripurna yang meliputi:  
a. Promotif 

Promosi kesehatan adalah filosofi umum yang ide utamanya 
bahwa kesehatan atau kesejahteraan adalah pencapaian 
personal dan kolektif (Taylor, 2007: 46). Alberry &Munafo (2012: 
364) mendefinisikan promosi kesehatan sebagai segala 
intervensi, berbasis lingkungan dan berbasis behavioral, yang 
berusaha menunjukkan dan memungkinkan perubahan-
perubahan pada status kesehatan individu dan populasi.  
Aspek ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi perilaku 
sehat. Menurut Taylor (2007:47) perilaku sehat adalah perilaku 
yang dilakukan untuk meningkatkan atau menjaga 
kesehatannya. Perilaku sehat yang senantiasa dilakukan akan 
menjadi kebiasaan sehat. 
Promosi kesehatan jiwa dilakukan untuk mengembangkan 
kebiasaan positif dalam menjaga kesejahteraan jiwa seseorang. 
Karena perilaku ini harus menjadi kebiasaan, maka promosinya 
dilakukan dari bentuk yang paling kecil dan paling sederhana 
sehingga mudah dilaksanakan sehari-hari. Oleh karena itu, 
pembentukan perilaku sehat jiwa tidak terlepas dari lingkungan 
hidup individu, misalnya keluarga, sekolah, kantor, dan ruang 
publik. 

Pemerintah sebagai penanggung jawab kesejahteraan 
masyarakat memiliki tugas untuk mengembangkan peraturan 
yang berperspektif kesehatan jiwa (WHO, 2007). 

b. Preventif 
Aspek preventif dalam penanganan kesehatan jiwa 

dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko gangguan kejiwaan 
berkembang. Dalam hal menekan permasalahan kejiwaan agar 
tidak meluas menjadi gangguan kejiwaan yang berat, maka 
mutlak dilakukan intervensi. Untuk aspek ini, psikolog berperan 
besar karena dapat melakukan intervensi di rumah tangga, 
sekolah, kantor dan lingkungan sosial lain tanpa menjadikan 
Orang Dengan Gangguan Jiwa takut dilabeli memiliki masalah 
kejiwaan. 

c. Kuratif  
Aspek kuratif dalam penanganan kesehatan jiwa lebih 

banyak menekankan pada intervensi medis. Oleh karena itu 
dokter spesialis kedokteran jiwa dan perawat kejiwaan 
merupakan tenaga profesional yang paling dibutuhkan untuk 
menyediakan pelayanan kuratif. Selain itu, dibutuhkan pula 
sarana pelayanan kesehatan jiwa yang memadai di rumah sakit 
maupun puskesmas. 

d. Rehabilitatif 
Proses rehabilitasi pada penanganan kesehatan jiwa 

User
Highlight

User
Highlight
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berbeda dengan rehabilitasi kesehatan umumnya. Dalam 
tahapan ini aspek rehabilitatif bertujuan untuk mengembalikan 
fungsi personal dan sosial. Seiring dengan perbaikan fungsi 
tersebut, pasien masih tetap menjalankan prosedur kuratif yang 
berfungsi untuk mengontrol pemicu gangguan kejiwaan. Artinya, 
aspek rehabilitatif dan kuratif tidak dapat dipisahkan dalam 
perbaikan kualitas hidup ODGJ. 

 
 

6. Tenaga Kesehatan Jiwa 
Tenaga kesehatan jiwa adalah setiap orang yang mengabdikan 

diri dalam bidang kesehatan jiwa serta memiliki pengetahuan 
dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan jiwa 
yang diakui dan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan 
untuk melakukan upaya kesehatan jiwa. Tenaga kesehatan jiwa 
dibagi atas: 
a. Tenaga Medis 

Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi 
utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien 
dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara 
dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku 
serta dapat dipertanggungjawabkan (Anireon, 1984). Dalam 
Undang Undang no 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
disebutkan bahwa tenaga medis harus memiliki Surat Ijin 
Praktek sesuai dengan keahliannya. Diantaranya: 
1) psikiater (dokter spesialis kedokteran jiwa), 
2) neurolog (dokter spesialis saraf), 
3) dokter umum atau dokter keluarga, 
4) dokter kesehatan masyarakat (public health) 
5) perawat jiwa 

b. Tenaga non kesehatan 
1) psikolog atau psikolog klinis,  
2) sarjana kesehatan masyarakat, dan manajemen layanan 

kesehatan,  
3) pekerja sosial kesehatan jiwa,  
4) konselor profesional, pedagog (special educator),  
5) terapis okupasional,  
6) terapis wicara, serta  
7) terapis fisiologis. 

Pentingnya kerjasama semua profesi diatas ditunjukkan dalam 
sebuah penelitian di New York dari tahun 2004 hingga 2007 
(Morisson dkk, 2011) yang menemukan bahwa tim interdisiplin 
memberikan peningkatan kualitas perbaikan kesehatan pasien. 
Bukan saja menurunkan waktu inap di rumah sakit namun juga 
memberikan pilihan rawatan paska inap bagi pasien yang aman dan 
berkelanjutan (Marastuti dalam Faturrochman, 2012: 241). 
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B. Praktik Empiris 
Dalam mengelola permasalahan kesehatan jiwa di masyarakat, 

Negara memberikan tanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan 
dan Kementerian Sosial. Untuk itu dibentuklah direktorat khusus yang 
fokus menangani isu kesehatan jiwa, yang pada Kementerian Kesehatan 
di sebut Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, sedangkan di Kementerian 
Sosial dinamakan Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 
yang salah satu tugasnya adalah rehabilitasi penyandang masalah 
kesehatan jiwa. Namun demikian, upaya pemerintah dalam upaya 
penanganan kesehatan jiwa hingga saat ini belum optimal, hal ini 
terlihat dari belum tercerminnya struktur di Kementerian Kesehatan 
dan Sosial tersebut di daerah-daerah. Minimnya perhatian dari 
beberapa daerah terhadap kesehatan jiwa ditambah belum adanya 
payung hukum dalam bentuk undang-undang yang khusus untuk 
penanganan kesehatan jiwa membuat pelayanan kesehatan jiwa 
terabaikan.  

 
Indonesia pernah memiliki Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 

tentang Kesehatan Jiwa, namun UU tersebut telah dinyatakan tidak 
berlaku lagi dengan hadirnya UU Nomor 23 Tahun 1992. Seiring 
berjalannya waktu UU Nomor 23 Tahun 1992 juga dicabut dengan 
adanya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengaturan 
mengenai Kesehatan Jiwa hanya diatur dengan 7 pasal pada UU Nomor 
36 Tahun 2009 Bab IX. Yang menjadi sorotan adalah tidak idealnya 
proporsi perhatian yang yang diberikan antara kesehatan fisik dengan 
kesehatan psikis. Pengaturan yang ada masih sangat berorientasi pada 
kesehatan fisik, masih kurang memberikan porsi pada kesehatan psikis, 
kesehatan jiwa.  

 
Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kesehatan jiwa 

berdampak pada kurangnya kebijakan-kebijakan di pemerintah yang 
pro kesehatan jiwa. Minimnya perhatian secara otomatis berdampak 
pada pendanaan yang minim, dan kurangnya tindakan nyata di tingkat 
akar rumput yang memperhatikan kesehatan jiwa masyarakat. 
Sehingga yang terjadi dilapangan adalah semakin tumbuh suburnya 
gangguan-gangguan jiwa yang berujung pada disabilitas masyarakat. 
Irmansyah (2009) secara detail telah menuliskan dampak minimnya 
perhatian pada kesehatan jiwa di masyarakat, yaitu: (1) Sarana dan 
prasarana (untuk penanganan kesehatan jiwa) yang jauh dari 
mencukupi. (2) Jumlah tenaga profesional dan fasilitas yang sangat 
sedikit. (3) Tidak efisiennya sistim yang ada sekarang, karena berpusat 
di rumah sakit jiwa (RSJ). (4) Tidak adanya sistim kesehatan mental 
yang berbasis masyarakat. (5) Kesehatan mental tidak menjadi program 
prioritas di puskesmas. (6) Anggaran Kementerian Kesehatan untuk 
kesehatan jiwa selalu dibawah 1% dan umumnya penggunaannya tidak 
tepat sasaran. (7) Di Kementerian Kesehatan, organisasi yang 
menangani kesehatan mental hanya setingkat direktorat, berada di 
bawah dirjen layanan medis. (8) Belum terpenuhinya hak-hak 
penderita, padahal Hak-hak mereka dijamin dalam Deklarasi Universal 
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Hak Azazi Manusia yang juga telah diadopsi dalam UUD 45 pasal 
25H(1) yaitu, “setiap manusia mempunyai hak atas standar kehidupan 
yang cukup, bagi kesehatan diri sendiri dan keluarganya, yang 
mencakup tempat tinggal, pakaian dan pelayanan kesehatan, serta 
pelayanan sosial yang penting”. (9) Akses penderita terhadap layanan 
kesehatan sangat sulit, mengingat hampir semua RSJ terletak di 
ibukota propinsi. Bahkan masih ada provinsi yang belum mempunyai 
RSJ. (10) Obat untuk penderita tidak tersedia di layanan primer, bila 
ada dengan jumlah yang sangat sedikit dan sangat ketinggalan 
jaman.(11) Kualitas dan kuantitas layanan di rumah sakit jiwa sangat 
tidak mencukupi. (12) Obat dengan kwalitas yang buruk. (13) Jenis 
layanan lain yang direkomendasikan WHO umumnya tidak tersedia. 
(14) Electro Convulsive Therapy masih menggunakan cara-cara kuno 
yang tidak manusiawi. (15) Isolasi pasien masih menggunakan cara-
cara ikatan di tempat tidur yang tradisional. (16) Jumlah pegawai yang 
kurang membuat banyak RSJ mengunci penderita diruangnya sebelum 
jam 5 sore, mengabaikan hak-hak pasien untuk menikmati kehidupan 
yang normal. (17) Tidak ada program jangkauan layanan ke masyarakat 
membuat banyak pasien yang kambuh hanya beberapa saat setelah 
kepulangan dari RSJ. (18) Program edukasi dan promosi yang tidak 
pernah ada. Apalagi program pencegahan, sama sekali tidak pernah 
terdengar. 

 
Secara umum permasalahan-permasalahan tersebut dapat 

dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu: 
 

1. Sumber Daya Manusia 
Laporan Majalah Time edisi 10 November 2003 (dalam Yusuf, 

2010) melaporkan bahwa Indonesia adalah Negara yang memiliki 
peringkat terendah dalam penyediaan layanan kesehatan mental di 
Asia. Hal ini diindikasikan oleh rendahnya rasio psikiater dibanding 
dengan jumlah penduduk Indonesia, yaitu sebesar 1:500.000. Rasio 
jumlah sarana perawatan terhadap jumlah penduduk malah lebih 
rendah, yaitu 1:30.000. Indikator lain adalah rendahnya jumlah 
pekerja kesehatan mental (Yusuf, 2010). Sedangkan berdasarkan 
data tahun 2011, jumlah psikiater yang ada hanya sekitar 600 
orang. Maka dengan jumlah penduduk nasional mencapai 241 juta 
jiwa maka perbandingannya adalah 2,49 psikiater untuk 1 juta 
penduduk. Sedangkan untuk tenaga psikolog klinis hanya berkisar 
365 orang, yang berarti 1,51 psikolog klinis untuk 1 juta penduduk. 
Hasil observasi langsung yang dilakukan tim penyusun naskah 
akademik RUU Kesehatan Jiwa ke 4 daerah yaitu Maluku, Bali, 
Medan dan Gorontalo mengkonfirmasi langkanya Sumber Daya 
Manusia untuk penanganan gangguan kesehatan jiwa. Bahkan di 
Provinsi Gorontalo, hanya ada seorang psikiater, yang berstatus 
tenaga pinjaman dari Provinsi Sulawesi Utara. Di Provinsi ini tidak 
ada tenaga psikolog klinis perawat jiwa, dan pekerja sosial.  

 
Kondisi memprihatinkan lainnya adalah tidak tersebar secara 



 NA KESWA 15 Oktober  2012/PUU.KESRA (setelah presentasi ke deputi puu) 

 
19 

meratanya tenaga ahli kejiwaan. Dari 600 orang tenaga psikiater, 
maka sekitar dua pertiganya berada di pulau Jawa dan selebihnya 
tersebar diseluruh Indonesia. Dan dari dua pertiga jumlah psikiater 
yang ada di Pulau Jawa setengahnya berada di Jakarta. Fakta ini 
menunjukkan kesenjangan yang besar dalam ketersediaan tenaga 
psikiater di Indonesia antara Jakarta-Jawa dan daerah-daerah 
lainnya. 

 
 

Tabel 1. 
Perbandingan Jumlah Tenaga Profesional Kesehatan Jiwa  

Per Satu Juta Penduduk 
 

 Indonesia 
(2010) 

Thailand 
(2008)* 

Amerika Serikat 
(2005)** 

Psikiater 2,5 orang 6,6 orang 137 orang 
Perawat Jiwa 8,8 orang 38,1 orang 65 orang 
Psikolog Klinis 
(bekerja pada 
Pelayanan 
Kesehatan Jiwa) 

0,2 orang 28 orang 311 orang 

Pekerja Sosial 
Psikiatrik 

Tidak ada Tidak ada 
data 

213 orang 

*) Data dari WHO bulletin, Volume 89, Number 3, March 2011, 184-
194, The Mental Health Workforce Gap in Low and Middle Income 
Countries: a need based approach. 

**) Data dari WHO Mental Health Atlas 2005. 
 

Untuk mengatasi kelangkaan ahli kejiwaan ini, maka perlu 
dilakukan langkah-langkah strategis yang akan mendorong banyak 
orang untuk memilih bidang studi yang terkait kejiwaan. Salah satu 
langkah kongkrit yang efektif adalah melalui skema pemberian 
beasiswa dengan ikatan dinas bagi mereka yang mau belajar 
kedokteran dengan disiplin ilmu psikiatri, program profesi psikolog 
klinis, perawat jiwa dan pekerja sosial. Dengan program ini akan 
meningkatkan jumlah SDM secara signifikan dan dapat dapat 
menyelesaikan masalah ketidak merataan penyebaran tenaga 
kesehatan jiwa di daerah-daerah. 

 
Penanganan kesehatan jiwa akan menjadi maksimal ketika 

dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya terpenuhi 
secara kuantitas melainkan juga secara kualitas, yaitu yang telah 
mendapatkan pendidikan tentang penanganan kesehatan jiwa, 
profesional, mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap 
penanganan kesehatan jiwa. Dalam rangka peningkatan kualitas 
SDM maka bidang-bidang akademik harus meningkatkan kualitas 
kurikulum pendidikan agar hasil didiknya menguasai ilmu terkini 
dan siap terjun di lapangan. Kurikulum harus memfasilitasi agar 
mahasiswa mendapatkan waktu yang cukup untuk belajar dan 
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praktek di penanganan kesehatan jiwa. 
 
Pada tahap rehabilitasi pekerja sosial memegang peranan yang 

sangat penting dalam upaya pendampingan pasien kembali ke 
lingkungan sosialnya. Karena upaya medis saja tidak cukup untuk 
membantu penderita mencapai pemulihan. Pekerja sosial memegang 
kendali strategis dalam upaya pemulihan fungsi. Pengelolaan pasien 
dengan kategori ODGJ membuthkan manajemen khusus yang baik 
untuk menjamin kontinuitas perawatan. Pekerja sosial sangat 
berperan dalam upaya mengembalikan fungsi psiko sosialnya dan 
meningkatkan kualitas hidup penderita. Jika dokter spesialis 
kedokteran jiwa, psikolog klinis dan perawat jiwa banyak berperan 
pada aspek kuratif, yaitu untuk meredakan gejala klinis, maka 
pekerja sosial lebih bertujuan pada pemulihan fungsi.  

 
2. Penguatan Instansi Pemerintah dan Penguatan Koordinasi Antar 

Instansi 
Untuk penanganan kesehatan jiwa di daerah penanggung jawabnya 
adalah Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten dan 
Kota. Sebagai contoh di Provinsi Gorontalo pejabat yang menangani 
kesehatan jiwa ada pada pejabat eselon IV yaitu Seksi Pelayanan 
Khusus (SPK). Seksi ini menangani beberapa hal yaitu: gangguan 
kejiwaan, mata, jamaah haji, daerah terpencil, kesehatan kerja. 
Sedangkan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali tugas penanganan 
kesehatan jiwa ada pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan 
Upaya Kesehatan Khusus yang mempunyai tugas melaksanakan 
bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar dan upaya 
kesehatan khusus meliputi kesehatan jiwa, kesehatan indera, 
kesehatan kerja dan program kesehatan gigi dan mulut serta 
pembinaan kelangsungan hidup lansia. Dari dua contoh daerah 
tersebut tergambar bahwa penanganan kesehatan jiwa masih 
dianggap tidak penting, karena masih digabung dengan jenis 
gangguan kesehatan lain. Sebaiknya beberapa jenis gangguan 
kesehatan terutama kesehatan jiwa mempunyai pejabat minimal 
setingkat eselon IV yang khusus menangani kesehatan jiwa.  

 
Masalah kejiwaaan sesungguhnya bukan hanya menjadi 

tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial 
tetapi juga kementerian agama dan kementerian pendidikan. Untuk 
itu keempat kementerian tersebut sebaiknya duduk bersama untuk 
mencari solusi yang komprehensif sebagai upaya preventif, kuratif 
dan rehabilitatif atas penanganan masalah kejiwaan. Kementerian 
Agama dan Pendidikan harus turut membantu dalam tahap 
preventif, yaitu dengan mengedukasi siswa agar lebih memahami 
permasalahan kejiwaan. Dengan pengetahuan yang cukup tentang 
apa itu masalah kejiwaan, bagaiamana gejala kejiwaan, penanganan 
Orang Dengan Gangguan Jiwa, apa yang harus dilakukan ketika 
symptom gangguan kejiwaan telah muncul, bagaimana seharusnya 
kita menghadapi Orang Dengan Gangguan Jiwa, maka pengetahuan 
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tersebut diharapkan akan mereduksi prevalensi jumlah orang 
terkena masalah kejiwaan. 

 
Kementerian Kesehatan dan Sosial harus saling bekerja sama 

dalam hal penanganan tahap kuratif dan rehabilitatif. Kementerian 
Kesehatan pusat maupun daerah berkonsentrasi pada upaya 
penyembuhan sehingga hilangnya gejala. Setelah sembuh maka 
tongkat estafet tanggung jawab berpindah kepada Kementerian 
Sosial dan unsur-unsurnya untuk mengupayakan rehabilitasi 
penderita dan meningkatkan kualitas individu penderita. 
Kementerian Kesehatan dan Sosial harus duduk bersama untuk 
menentukan arus kegiatan penanganan ODGJ, sehingga ketika 
terjadi masalah telah tercipta otomatisisi kegiatan. 

 
3. Optimalisasi Peran Komunitas 

Rehabilitasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses 
penyembuhan penderita gangguan kejiwaan. Selama ini tahap ini 
dilakukan oleh panti-panti sosial baik milik pemerintah maupun 
swasta. Akan tetapi konsep panti rehabilitasi di Indonesia saat ini 
mirip dengan konsep suaka, dimana penderita diasingkan dan 
ditempatkan disebuah lokasi yang jauh dari masyarakat agar tidak 
mengganggu ketertiban sosial. Saat ini pendekatan tersebut sudah 
tidak sesuai lagi.  

Permasalahan lainnya adalah sedikitnya fasilitas panti di 
Indonesia, sehingga kebanyakan penderita tidak dapat tertampung 
dipanti-panti, sehingga 97% ODGJ tinggal di rumah masing-masing. 
Selain itu daya tampung panti yang sangat terbatas, biaya 
operasional yang mahal, lokasinya yang jauh dari rumah penderit, 
dan kurangnya kontrol dari masyarakat. 

 
Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan mendirikan 

tempat-tempat rehabilitasi berbasis komunitas sehingga ODGJ dapat 
tetap tinggal di rumah masing-masing. Tempat rehabilitasi ini bisa 
berbentuk pusat komunitas (Community Centre) yang menyediakan 
fasilitas pendidikan, olah raga, rekreasi, koperasi, dan lain-lainnya 
yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, baik ODGJ 
maupun jenis disabilitas lainnya, dan di Community centre ini 
mereka dapat datang dan beraktivitas bersama masyarakat sekitar.  

 
Kelebihan dari rehabilitasi berbasis komunitas ini adalah biayanya 
yang lebih murah karena penderita tinggal dirumah masing-masing, 
lokasi yang tidak jauh dari rumah penderita, Community Centre ini 
juga di desain sehingga mengundang masyarakat umum untuk 
dapat mengunjungi dan menikmati tempat tersebut sehingga tercipta 
interaksi antara penderita dan masyarakat sehingga diharapkan 
mempercepat proses adaptasi penderita. 
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4.Optimalisasi Peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 
Rumah Sakit Umum (RSU) 
Selain mendorong terbentuknya penanganan berbasis komunitas, 
maka strategi lainnya adalah dengan mengoptimalkan peran Pusat 
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum (RSU), 
karena keduanya merupakan layanan kesehatan yang terdekat yang 
dapat diakses oleh masyarakat baik di perkotaan maupun di 
pedesaan. Sehingga kedepan Puskesmas dan RSU tidak hanya 
menangani kesehatan fisik saja tetapi juga psikis baik itu untuk 
control, penyediaan obat, ataupun rujukan dalam kondisi akut.  

Orang Dengan Gangguan Jiwa khususnya yang menderita 
psikotik memerlukan kontrol medis dan obat seumur hidupnya. 
Maka akan sangat memudahkan bagi penderita jika fasilitas obat 
dekat dari tempat tinggal pasien. Penanganan kesehatan jiwa oleh 
Puskesmas saat ini telah sukses dilakukan oleh Puskesmas di Tebet 
Jakarta Selatan dan Puskesmas Sindang Barang di Bogor. 

 
 

Rumah Sakit Jiwa 
(Data tahun 2011) 

Puskesmas dan RSU 
(Data tahun 2010) 

• RSJ hanya ada di 25 
provinsi 

• Masih ada 8 provinsi yang 
belum mempunyai RSJ 

• Akses menuju RSJ sulit 
karena lokasinya di 
Provinsi, sehingga 
menyulitkan bagi 
kebanyakan masyarakat 
yang tinggal diluar ibukota 
provinsi 

• Hampir seluruh tenaga 
kesehatan jiwa terampil 
berkumpul disini 

• Tersedia 1632 RSU di Indonesia 
• Tersedia sekitar 9005 

Puskesmas di Indonesia 
• RSU Kabupaten/Kota, dan 

Puskesmas relatif mudah 
diakses oleh masyarakat 

• Kecuali beberapa puskesmas di 
Aceh dan Pulau Jawa, layanan 
jiwa nyaris tidak tersedia di 
Puskesmas di daerah-daerah 

• Porsi yang diberikan oleh RSU 
Kabupaten/Kota untuk layanan 
kesehatan jiwa kurang dari 10% 

• Dokter umum dapat dilatih 
untuk menangani pasien jiwa 

 
5. Perbaikan Kualitas Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Umum 

Fakta saat ini adalah sebagian RSJ hanya menyediakan 
perawatan dengan kualitas yang minim sehingga secara umum 
pelayanan di RSJ masih konvensional, kurang manusiawi, 
melanggar HAM, peralatan yang terbatas dan dedikasi pelaksana 
yang masih minim. 

 
Terbatasnya layanan menyebabkan pendapatan RSJ juga 

relatif kecil sehingga di berbagai daerah RSJ dianggap merugi, 
akibatnya banyak RSJ yang mentransformasi diri dengan 
menyediakan pelayanan non kesehatan jiwa. Kondisi ini 
melunturkan semangat kesehatan jiwa di lingkungan RSJ sendiri 
sehingga lambat laun RSJ kehilangan jati dirinya dan pelayanan 
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gangguan kesehatan jiwa akan terpinggirkan. 
 

6. Perbaikan Kuantitas dan Kualitas Panti Rehabilitasi  
Kondisi panti-panti rehabilitasi yang dikelola oleh Kementerian 
Sosial saat ini masih belum memuaskan. Secara kuantitas 
sangat kurang dan secara kualitas masih sangat perlu 
diperbaiki. Pada tahun 2009 media massa mengekspos tentang 
banyaknya penghuni panti-panti rehabilitasi mental (panti laras) 
yang meninggal dunia. setelah di investigasi ditemukan bawah 
penyebab kematian tersebut adalah karena kurang gizi, diare, 
anemia, telah mengidap penyakit ketika masuk ke panti, sulitnya 
merujuk penderita ke Rumah Sakit Umum dengan alasan 
ditakutkan pasien akan mengganggu pasien lainnya. 

 
Perlu ada peningkatan pemahaman tentang penyakit 

kejiwaan ini oleh para pengelola panti mulai dari pejabat hingga 
pelaksana sehingga penderita dapat tertangani dengan baik. 
Masih banyak ditemukan dipanti penderita-penderita yang 
sesungguhnya masih dalam kondisi psikotik akut yang 
membutuhkan penanganan medis di RSJ. Sedangkan panti 
seharusnya bagi mereka yang sudah sembuh dan hanya 
membutuhkan proses adaptasi untuk kembali ke masyarakat. 

 
Pemerintah juga harus mengontrol panti-panti rehabilitasi 

yang dikelola oleh swasta. Harus ada standar tertentu yang 
harus dipenuhi oleh panti-panti swasta untuk mereka dapat 
beroperasi. Pemerintah harus menetapkan sebuah pedoman 
standar pelayanan minimal yang berorientasi pada kepentingan 
dan kebutuhan penderita serta menjamin bahwa hak-hak 
penderita gangguan jiwa dihargai, dilindungi dan dipenuhi 
selama dalam penanganan rehabilitasi sosial. 

 
7. Anggaran  

Salah satu cara termudah untuk melihat porsi perhatian 
pemerintah terhadap kesehatan jiwa adalah besaran anggaran 
yang dialokasikan seperti terlihat di proporsi anggaran. Saat ini 
anggaran untuk layanan kesehatan mental sangat terbatas yaitu 
hanya 1% dari seluruh total anggaran (dr.Irmansyah, SpKJ (K), 
2009). Kondisi ini berdampak langsung di lapangan, dengan 
minimnya anggaran menghasilkan minimnya kegiatan. Saat ini 
sedang ada program bebas pasung yang dicanangkan oleh 
pemerintah pusat, dan kegiatan ini mencapai daerah-daerah. 
Program ini dapat berjalan karena mendapat anggaran langsung 
dari pusat. Sedangkan, untuk kegiatan daerah sendiri tidak 
dialokasikan biaya khusus. Akibatnya petugas kesulitan 
melaksanakan survei kesehatan dan harus berswadaya sendiri.  

 
Pemerintah harus berani mengalokasikan anggaran yang 

lebih besar untuk penanganan masalah kejiwaan ini, karena dari 
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10 masalah kesehatan utama yang menyebabkan disabilitas 
maka 5 diantaranya adalah masalah kesehatan jiwa yaitu; 
depresi, ganguan bipolar, skizofrenia, alkoholis, dan obsesif 
kompulsif. (laporan WHO dalam Irmansyah, 2009). Sedangkan 
menurut Yusuf (2010) gangguan jiwa juga mengakibatkan 
disabilitas yang akan mempengaruhi indeks pembangunan 
manusia (Human developmental Index/HDI) dan kemampuan 
daya saing bangsa Indonesia.  

 
8. Pembiayaan dan Asuransi 

Gangguan kejiwaan merupakan salah satu gangguan yang 
membutuhkan penanganan jangka panjang, bahkan pada 
banyak kasus membutuhkan pengobatan seumur hidup. 
Penanganan yang berkepanjangan ini membutuhkan dana yang 
tidak sedikit sehingga dapat memiskinkan keluarga penderita. 
Akibatnya banyak keluarga yang tidak mampu melanjutkan 
pengobatan penderita sehingga mengakibatkan putus obat, 
dibiarkan tanpa pengobatan, bahkan dipasung karena dianggap 
membahayakan lingkungan. Sehingga penderita kehilangan 
kesempatan untuk kembali pulih. 

 
Jalan keluar untuk masalah ini adalah memberikan jaminan 

kesehatan otomatis kepada setiap penderita gangguan jiwa berat. 
Pemerintah harus mengambil alih kewajiban pembiayaan 
pengobatan bagi mereka. Tanggung jawab ini karena, pertama 
sebagian besar penderita gangguan jiwa berat tidak dapat 
bekerja. Kedua, keadaan ini mengakibatkan penderita tidak 
mempunyai pendapatan dan harus hidup bergantung kepada 
keluarga. Ketiga, apabila pengobatan tidak ditanggung oleh 
Negara maka kemungkinan besar penderita akan putus obat dan 
kambuh kembali. Keempat, mengingat pentingnya kontribusi 
obat terhadap kualitas hidup penderita maka membiarkan 
penderita tidak mendapatkan pengobatan merupakan sebuah 
pelanggaran atas hak asasi manusia.  

 
Asuransi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), 

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Kartu Keluarga Miskin 
(Gakin), maupun asuransi swasta harus mencakup layanan 
kesehatan fisik dan mental. Dan proses perolehan asuransi 
terutama yang diselenggarakan oleh pemerintah harus 
disederhanakan sehingga memudahkan bagi setiap orang untuk 
memperoleh kartu asuransi tersebut.  

 
9. Besaran Masalah 

Fenomena gangguan kejiwaan seperti fenomena gunung es, 
jumlah penderita yang terdata hanya sebagian kecil dari jumlah 
yang sesungguhnya. Karena banyak keluarga yang malu ketika 
mempunyai anggota keluarga yang mengalami gangguan 
kejiwaan. Hal ini tak lepas dari pemahaman yang beredar 
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dimasyarakat bahwa gangguan kejiwaan merupakan penyakit 
memalukan (aib bagi keluarga).  

Untuk prakiraan global pada tahun 2007 sekitar 30% dari 
populasi global memiliki masalah di bidang kesehatan jiwa, dan 
sekitar 1-3% merupakan gangguan jiwa yang berat (Prince et al, 
Lancet, dalam Yusuf, 2010). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
mensinyalir 0,46% dari seluruh populasi Indonesia mengalami 
gangguan jiwa berat. Namun Yusuf dkk (2010) meyakini bahwa 
angka tersebut bukan merupakan gambaran yang sebenarnya. 
Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 
sebesar 237,6 juta jiwa, dan menggunakan parameter prevalensi 
global untuk gangguan jiwa berat yaitu 1 persen, maka jumlah 
penderita gangguan jiwa berat di Indonesia mencapai 2.400.000 
orang. Sedangkan jika memakai data Riset Kesehatan Dasar, 
maka jumlahnya hanya 1.100.000 orang. 

 
Riskesdas juga menemukan bahwa penderita gangguan mental 
emosional mencapai 11,6% atau sekitar 27, 6 juta orang. 
Gangguan mental emosional merupakan suatu keadaan yang 
mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan 
emosional yang dapat berkembang menjadi keadaan patologis 
apabila terus berlanjut. 

 
Provinsi dengan jumlah penduduk yang paling banyak 

mengalami gangguan mental emosional di Indonesia adalah 
Provinsi Jawa Barat dengan 2.00%, dan yang terendah adalah 
provinsi Kepulauan Riau dengan 1,51%. Secara usia, 
kecenderungannya adalah semakin tua usia responden maka 
semakin terganggu mental emosionalnya. Untuk usia 15-24 
tahun sebanyak 8,7%, dan usia 65-74 sebanyak 33.7%. 
Pembedaan menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 
perempuan lebih tinggi dari laki-laki dengan perbandingan 14.0 – 
9.0. Berdasarkan tingkat pendidikannya diketahui bahwa orang 
yang tidak sekolah paling berpotensi terganggu mental 
emosionalnya, hal ini tergambar dari besaran angka 21,7% 
dibandingkan dengan yang tamat perguruan tinggi dengan 6,7%. 
Berdasarkan pekerjaannya, orang yang tidak bekerja memiliki 
prosentase potensi gangguan emosi paling tinggi dengan 19,6%, 
sedangkan yang paling rendah gangguannya adalah pegawai 
dengan 6,3%. 

 
Saat ini belum ada data pasti terkait jumlah ODGJ di 

Indonesia yang mendapatkan pelayanan medis, namun sebuah 
penelitian yang diadakan pada tahun 2005 oleh WHO dan 
Departemen Sosial di Kecamatan Leuwiliang bisa dijadikan 
bahan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
hanya 3,5% penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan 
terapi dari petugas kesehatan, yang artinya 96,5% orang tidak 
mendapatkan pengobatan medis. 
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10. Edukasi Masyarakat 

Salah satu penyebab begitu banyaknya penderita gangguan 
jiwa tidak mendapatkan pengobatan adalah tidak memadainya 
informasi tentang kesehatan jiwa. Tidak ada informasi memadai 
kepada publik bahwa gangguan kejiwaan adalah masalah medis 
yang dapat diobati. Ketidaktahuan ini bukan hanya terjadi di 
pedesaan atau di antara masyarakat dengan tingkat ekonomi 
dan pendidikan yang rendah, namun merata di semua kelas 
masyarakat. Untuk itu dibutuhkan suatu kegiatan sosialisasi 
informasi yang bersifat masif, konsisten dan sistemik, yang 
menerangkan kepada publik tentang gangguan kejiwaan dan 
penanganannya. 

 
11. Obat-obatan 

Obat merupakan salah satu faktor utama dalam 
penanganan penderita gangguan jiwa berat. Ketersediaan obat-
obatan untuk gangguan jiwa mengikuti ketersediaan layanan 
kesehatan jiwa dimasyarakat. Bila layanan jiwa tidak tersedia 
maka dapat dipastikan obat-obatannya juga tidak tersedia. 
Karenanya pemerintah harus berupaya maksimal untuk 
memastikan tersedianya layanan kesehatan dan obat-obatan 
ditempat yang mudah diakses oleh penderita gangguan jiwa di 
Indonesia. 

 
12. Hak Untuk Bekerja 

ODGJ berat yang gejala psikotiknya sudah terkontrol masih 
bisa bekerja, walaupun sebagian diantaranya mempunyai 
keterbatasan dalam pilihan pekerjaan yang sesuai dengan 
kondisinya. ODGJ berat yang sudah mampu bekerja ini 
seringkali mengalami kesulitan ketika ingin mendapatkan 
pekerjaan. Padalah bekerja agar menjadi mandiri merupakan 
salah satu proses yang dapat mempercepat proses adaptasi 
penderita. Pemerintah sebaiknya mendorong berkembangnya 
unit-unit usaha yang dijalankan oleh ODGJ. 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
TERKAIT KESEHATAN JIWA 

 
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Kesehatan, termasuk kesehatan jiwa merupakan salah satu hak 
asasi yang dimiliki oleh manusia pada umumnya dan warga negara 
Indonesia pada khususnya yang perwujudan pemenuhannya dilindungi 
dan diatur dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Dalam 
pembukaan UUD 1945 alinea keempat, kesehatan termasuk salah satu 
tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan 
umum akan terwujud apabila ada kewajiban negara memberikan hak 
untuk hidup makmur serta sejahtera lahir dan batin yang sebesar-
besarnya bagi warga negaranya. Pengaturan kesehatan dalam batang 
tubuh UUD 1945 terdapat dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1)3 yang 
menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.  

 
Pelayanan kesehatan jiwa sebagai bagian dari pelayanan 

kesehatan merupakan upaya untuk menciptakan derajat kesehatan 
yang optimal, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 
Pelayanan kesehatan jiwa akan dapat terlaksana secara optimal apabila 
didukung oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa. 
Pemerintah harus menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas 
pelayanan kesehatan jiwa dalam jumlah yang seimbang dengan 
kebutuhan rakyat. Hal ini telah dijamin dalam ketentuan Pasal 34 ayat 
(3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas 
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum 
yang layak. 

 
B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia menyebutkan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat 
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 
mahkluk 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. Dengan demikian hak asasi manusia 
merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, 
bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, 
dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau 
dirampas oleh siapapun.  

                                                            
3 Pasal 28 H ayat (1) merupakan hasil perubahan (amandemen) kedua UUD 1945 tahun 

2000. 
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Orang Dengan Gangguan Jiwa mempunyai hak yang sama dengan 
manusia lainnya. Oleh karena itu, negara juga harus memenuhi hak 
mereka tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi, apalagi melakukan 
penyiksaan terhadap mereka. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa diskriminasi 
adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung 
ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar 
agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status 
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat 
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, 
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, 
ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 
Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 menyebutkan bahwa penyiksaan adalah setiap perbuatan 
yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau 
penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang 
untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau 
dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang 
telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang 
ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk 
diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan 
oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan 
siapapun dan atau pejabat publik.  

 
Dengan demikian Orang Dengan Gangguan Jiwa harus diberikan 

perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 dengan alasan sebagai berikut: 
a. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta 

perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu. (Pasal 30);  

b. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, 
diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34); 

c. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan 
untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara 
utuh (Pasal 41 ayat (1)); dan  

d. Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat 
mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan 
bantuan khusus atas biaya negara (Pasal 42). 
 
Khusus bagi anak yang menderita masalah kejiwaan, juga 

diberikan perlindungan secara khusus sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut: 
a. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh 

perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya 
negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat 
kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan 
berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan 
bernegara (Pasal 54); dan  
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b. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan 
jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan 
mental spiritualnya (Pasal 62). 

 
C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik 
Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung 
makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara 
melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya 
penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi 
kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, 
jasa publik, dan pelayanan administratif. 

 
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

menyebutkan bahwa  penyelenggara pelayanan publik berkewajiban 
memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota 
masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Namun pada kenyataannya, penyelenggaraan pelayanan publik masih 
dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan 
perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara, termasuk pemberian pelayanan kepada penderita 
gangguang jiwa. 

 
Penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal tersebut 

disebabkan oleh ketidaksiapan berbagai pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan pelayanan publik untuk menanggapi terjadinya 
transformasi nilai yang ada di masyarakat.Stigma yang melekat pada 
masyarakat menyebabkan penderita gangguan jiwa untuk mendapatkan 
pelayanan publik menjadi terkendala.Masyarakat dan penyelenggara 
pelayanan publik menempatkan penderita gangguan jiwa dalam posisi 
yang tidak seimbang dengan warga negara lainnya. Hal ini menyebabkan 
mereka  masih sulit mengakses pelayanan publik yang ada, bahkan 
mereka dikucilkan dan tidak diberikan pelayanan dengan optimal.  

 
Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut 

perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus 
dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk 
membangun kepercayaan masyarakat  ataspelayanan publik yang 
dilakukan penyelenggara pelayanan publik seiring dengan harapan dan 
tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan 
pelayanan publik, termasuk untuk penderita gangguan jiwa. Penderita 
gangguan jiwa harus mendapatkan pelayanan publik yang sama dengan 
warga negara lainnya. Untuk itu,  diperlukan konsepsi sistem pelayanan 
publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu 
mewujudkan hak asasi manusia termasuk bagi penderita gangguan jiwa 
sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan 
cita-cita tujuan nasional. 
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D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

mengatur kesehatan jiwa dalam bab tersendiri (bab IX) dimulai dari 
Pasal 144 sampai dengan Pasal 151. Ketentuan Pasal 144 ayat (1) 
menjelaskan bahwa upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin 
agar setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, 
bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat 
mengganggu kesehatan jiwa. Upaya kesehatan jiwa terdiri atas 
preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan 
masalah psikososial yang menjadi tanggung jawab bersama antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, termasuk jaminan 
upaya kesehatan jiwa di tempat kerja (Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3), 
serta Pasal 145). 

 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung 

jawab untuk: 
a. menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan 

menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan pemerataan upaya 
kesehatan jiwa; 

b. mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai 
bagian dari upaya kesehatan jiwa secara keseluruhan, termasuk 
mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 
jiwa; 

c. menyembuhkan penderita gangguan kesehatan jiwa; 
d. melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan 

kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, 
menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang 
lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum; 
dan 

e. menyediakan fasilitas kesehatan jiwa termasuk pembiayaan 
pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk 
masyarakat miskin. 
 

Penderita gangguan kesehatan jiwa mempunyai hak yang sama 
sebagai warga negara, meliputi persamaan perlakuan dalam setiap 
aspek kehidupan, termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan 
edukasi yang benar mengenai kesehatan jiwa. Khusus mengenai hak ini 
ditujukan untuk menghindari pelanggaran hak asasi seseorang yang 
dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa. Untuk merawat dan 
menyembuhkan penderita gangguan kesehatan jiwa digunakan fasilitas 
pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh tenaga 
kesehatan yang berwenang. 

 
E. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyebutkan bahwa 
rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan bagi 
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masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh 
perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan. Rumah sakit sebagai 
fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya 
kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan 
upaya kesehatan termasuk dalam bidang kesehatan jiwa.  

 
Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit 

dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. 
Rumah sakit khusus dimaksud salah satunya adalah rumah sakit jiwa. 
Rumah sakit jiwa berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan 
pemulihan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa. Pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan rumah sakit jiwa di 
setiap provinsi yang ada di Indonesia. 

 
F. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum 
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan 

Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Salah 
satu BLU dalam bidang kesehatan adalah rumah sakit, Rumah sakit 
beroperasi sebagai unit kerja kementerian kesehatan yang 
pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh 
kementerian kesehatan, termasuk rumah sakit jiwa. Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 merupakan salah satu dasar hukum 
operasional rumah sakit jiwa yang dikelola sesuai dengan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). 

 
Dengan menerapkan prinsip PPK-BLU, rumah sakit jiwa diberikan 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek 
bisnis yang sehat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
keuangan negara pada umumnya untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang 
setinggi-tingginya bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa. Sebagai tindak 
lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ini, ditetepakan 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 765/Menkes/SK/VI/2007 
mengenai penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) departemen kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan 
Keuangan BLU, yang salah satunya adalah rumah sakit jiwa. 
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BAB IV 
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, 

DAN LANDASAN YURIDIS  
 

A. Landasan Filosofis  
Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, Negara 

Republik Indonesia menjunjung tinggi dan mengupayakan 
kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya. 
Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan sosial adalah jaminan 
layanan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa. Pelayanan kesehatan di 
Indonesia saat ini masih lebih difokuskan pada kesehatan fisik, 
sehingga masyarakat belum dapat menikmati pelayanan kejiwaan yang 
memadai. Padahal keduanya merupakan hak warga negara yang harus 
dipenuhi oleh Pemerintah. 

 
Meningkatnya permasalahan kehidupan baik yang bersifat 

intrinsik maupun ekstrinsik merupakan katalisator bagi perubahan 
kondisi kejiwaan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang ini 
diharapkan dapat menjadi pendorong terciptanya layakan kesehatan 
jiwa. Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
kesehatan jiwa dimasukkan dalam Pasal 144 hingga pasal 151 dengan 
tujuan menjamin setiap orang agar dapat menikmati kehidupan 
kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakukan, tekanan, dan gangguan lain 
yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. 

 
Berdasarkan tujuan diatas, maka Undang-Undang tentang 

Kesehatan Jiwa ditujukan untuk mendorong: 
1. Pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. 

Menjadi sehat secara fisik dan mental berarti menjadi manusia yang 
dapat berfungsi secara optimal dalam setiap aspek kehidupannya. 
Dalam upaya tersebut dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak, 
baik dirinya sendiri maupun orang lain disekitarnya. 
Dengan sehat mental maka dapat diwujudkan kehidupan terbaik 
bagi setiap warga Negara Indonesia yang diharapkan berfungsi 
sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki 
nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila. 

2. Promosi kesejahteraan mental  
Menjaga kesehatan jiwa menjadi penting di tengah tantangan hidup 
yang semakin berat. Meningkatnya standar sosial masyarakat 
disertai perubahan lingkungan secara fisik merupakan faktor 
pendorong perubahan kondisi jiwa.  

3. Pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak setiap warga 
negara. Untuk itu penderita gangguan kejiwaan merupakan bagian 
dari tugas pemerintah dalam mengelola perbaikan kualitas 
kehidupannya. Mereka yang tidak dapat menolong dirinya sendiri 
berhak untuk mendapat bantuan baik dari segi promotif, preventif, 
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kuratif maupun rehabilitatif. 
Penderita gangguan kejiwaan rentan mengalami ketercabutan hak, 
baik secara sosial maupun hukum. Secara sosial masih kentalnya 
stigma yang beredar di tengah masyarakat bahwa gangguan 
kejiwaan merupakan masalah yang tabu untuk dibicarakan. Oleh 
karena itu, keluarga seringkali menyembunyikan keberadaan 
anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa. Hal ini 
menyebabkan penderita kehilangan akses terhadap layanan 
kesehatan jiwa. 

 
B. Landasan Sosiologis  

Kesehatan jiwa merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan 
dari konsep kesehatan manusia secara utuh. Namun, sebagian besar 
masyarakat masih memandang permasalahan kesehatan jiwa bukan 
permasalahan medis. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) seringkali 
dianggap sebagai kerasukan setan, hukuman karena pelanggaran sosial 
atau agama, kurang minat atau semangat, dan pelanggaran norma 
sosial. Karena anggapan inilah penanganan ODGJ masih banyak 
dilakukan dengan melibatkan hal-hal yang bersifat supranatural dengan 
praktik-praktik pemasungan. Selain itu, masih tingginya stigmatisasi di 
masyarakat terhadap ODGJ menyebabkan pelanggaran terhadap hak-
hak ODGJ yang didalamnya termasuk pengucilan dan ejekan yang 
diterima ODGJ dan keluarganya. 

 
Perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap permasalahan 

kesehatan jiwa masih rendah walaupun data penderita gangguan jiwa 
menunjukkan adanya peningkatan yang mengkhawatirkan. Data Survey 
Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995 memperkirakan satu dari 
empat penduduk Indonesia menderita kelainan jiwa dari rasa cemas, 
depresi, stress, penyalahgunaan obat, kenakalan remaja sampai 
skizofrenia. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 
mencatat bahwa gangguan mental emosional (depresi dan anxietas) 
dialami oleh sekitar 11,6% populasi usia di atas 15 tahun dan sekitar 
0,48% populasi mengalami gangguan jiwa berat (psikosis). Dapat 
dipastikan bahwa jumlah penderita gangguan jiwa sebenarnya lebih 
besar dari data-data tersebut karena masih tingginya keengganan 
masyarakat untuk melaporkan/mengakui anggota keluarganya sebagai 
ODGJ. Selain itu, dapat dipastikan pula jumlah ODGJ akan terus 
meningkat tiap tahunnya seiring dengan meningkatnya tekanan beban 
hidup secara ekonomi dan sosial; dampak situasi krisis multi-dimensi 
yang masih harus dihadapi masyarakat Indonesia dan kondisi geografis 
yang rentan bencana juga memberikan kontribusi dampak kejiwaan 
masyarakat yang luas.  

 
Dampak permasalahan kesehatan jiwa secara tidak langsung 

mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan. Sebagian 
besar ODGJ mengalami penurunan kesehatan secara fisik yang 
akhirnya menurunkan produktifitas baik dalam bekerja maupun hidup 
sebagai makhluk sosial di masyarakat. Secara keseluruhan gangguan 
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kesehatan jiwa mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Indonesia dan meningkatkan beban dana sosial untuk kesehatan 
masyarakat. Mengingat begitu besarnya dampak dari tidak 
tertanganinya gangguan kesehatan jiwa, adanya payung hukum tentang 
kesehatan jiwa menjadi sangat penting. 

 
Saat ini kesehatan jiwa belum sepenuhnya mendapat tempat baik 

secara legislasi maupun dalam tataran pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat. Aturan hukum yang ada saat ini, walaupun memiliki 
beberapa ketentuan positif namun belum memadai dan masih 
memungkinkan ODGJ tidak menikmati hak-hak yang sama dengan 
warga negara lainnya. Apalagi, ketentuan-ketentuan di dalamnya tidak 
memberikan definisi yang jelas tentang gangguan jiwa ataupun 
pedoman untuk menentukan apakah seseorang menderita gangguan 
jiwa. Ketentuan-ketentuan esensial juga belum diatur seperti ketentuan 
tentang jenis layanan kesehatan jiwa yang paling tidak membatasi; 
ketentuan untuk menentukan nasib diri sendiri; hak untuk 
mendapatkan bantuan dalam menentukan nasib sendiri, dan 
tersedianya prosedur peninjauan kembali atas segala putusan yang 
dibuat oleh seorang petugas (hakim) atau wali pengambil keputusan dan 
oleh penyedia layanan kesehatan. 

 
Oleh karena itu, adanya Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa 

merupakan bentuk tanggungjawab Pemerintah untuk memberikan 
perlindungan kepada warga negaranya dan juga sebagai langkah awal 
untuk mewujudkan pelayanan terhadap kesehatan jiwa yang 
komprehensif dengan jaminan perlindungan hak-hak ODGJ sehingga 
terwujud jaminan layanan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan 
konstitusi. 

 
C. Landasan Yuridis 

Salah satu tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 
1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum 
akan terwujud apabila ada kewajiban negara yang memberikan hak 
untuk hidup makmur serta sejahtera lahir dan batin yang sebesar-
besarnya bagi warga negaranya, termasuk dalam bidang kesehatan. 
Pengaturan kesehatan dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat dalam 
ketentuan Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan. Hak asasi tersebut berlaku secara universal 
untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk untuk penderita 
gangguan jiwa. 

 
Pelayanan kesehatan jiwa sebagai bagian dari pelayanan 

kesehatan merupakan upaya untuk menciptakan derajat kesehatan 
yang optimal, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 
Pemerintah harus menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas 
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pelayanan kesehatan jiwa dalam jumlah yang seimbang dengan 
kebutuhan rakyat. Hal ini telah dijamin dalam ketentuan Pasal 34 ayat 
(3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas 
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum 
yang layak. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 tersebut 
dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan jiwa akan dapat 
terlaksana secara optimal apabila didukung oleh tenaga kesehatan jiwa 
dan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang cukup.  

 
Pengaturan mengenai kesehatan jiwa sampai saat ini masih 

tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum 
diatur secara khusus dalam sebuah instrumen hukum yang mengatur 
mengenai kesehatan jiwa. Undang-Undang yang berkaitan dengan 
kesehatan jiwa antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit.  

 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

mengatur kesehatan jiwa dalam bab tersendiri (bab IX) dimulai dari 
Pasal 144 sampai dengan Pasal 151. Ketentuan Pasal 144 ayat (1) 
menjelaskan bahwa upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin 
agar setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, 
bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat 
mengganggu kesehatan jiwa. Upaya kesehatan jiwa terdiri atas preventif, 
promotif, kuratif, rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah 
psikososial yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan masyarakat, termasuk jaminan upaya 
kesehatan jiwa di tempat kerja (Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3), serta 
Pasal 145).Undang-Undang tentang Kesehatan juga telah mengatur 
ketentuan tentang hak-hak pokok penderita gangguan jiwa, terutama 
penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam 
keselamatan, dan menganggu ketertiban (Pasal 149).  

 
Penderita gangguan kesehatan jiwa mempunyai hak yang sama 

sebagai warga negara, meliputi persamaan perlakuan dalam setiap 
aspek kehidupan, termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan 
edukasi yang benar mengenai kesehatan jiwa. Khusus mengenai hak ini 
ditujukan untuk menghindari pelanggaran hak asasi seseorang yang 
dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa. Untuk merawat dan 
menyembuhkan penderita gangguan kesehatan jiwa digunakan fasilitas 
pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh tenaga 
kesehatan yang berwenang. 

 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyebutkan bahwa 

rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh 
perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan. Rumah sakit sebagai 
fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya 
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kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan 
upaya kesehatan termasuk dalam bidang kesehatan jiwa.  

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit 
dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. 
Rumah sakit khusus dimaksud salah satunya adalah rumah sakit jiwa. 
Rumah sakit jiwa berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan 
pemulihan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa. Pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan rumah sakit jiwa di 
setiap provinsi yang ada di Indonesia. 

 
Masih tersebarnya pengaturan mengenai kesehatan jiwa dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dan belum diaturnya 
kesehatan jiwa secara komprehensif menyebabkan pelindungan 
terhadap penderita gangguan jiwa belum dapat dilaksanakan secara 
optimal. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan mengenai kesehatan 
jiwa dalam sebuah Undang-Undang sebagai landasan hukum yang 
sangat vital bagi penderita gangguan jiwa agar mendapat perlindungan 
dan jaminan dalam pemenuhan haknya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Lahirnya Undang-Undang 
Kesehatan Jiwa diharapkan dapat menjadi payung hukum yang secara 
komprehensif dan integratif mengatur mengenai perlindungan terhadap 
penderita gangguan jiwa, termasuk perlindungan bagi tenaga kesehatan 
jiwa. 
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BAB V 
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP  

PENGATURAN UNDANG-UNDANG 
 

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan 
         Jangkauan yang dijamin UU ini adalah perlindungan secara 
menyeluruh terhadap hak asasi ODGJ, baik ODGJ terkontrol maupun 
tidak; perlindungan terhadap sumber daya kesehatan jiwa, terutama 
bagi tenaga kesehatan yang bersentuhan langsung dengan ODGJ, dan 
juga perlindungan terhadap keluarga ODGJ dan juga masyarakat yang 
terlibat di dalam upaya pelayanan kesehatan jiwa, baik upaya preventif, 
promotif, kuratif, maupun rehabilitatif. 
 

Sedangkan arah pengaturan UU ini adalah untuk memberikan 
perlindungan bagi seluruh masyarakat termasuk ODGJ demi 
terpenuhinya hak-hak mereka, baik di dalam bidang kesehatan, 
pendidikan, hukum, dan dari tindak diskriminatif serta pemenuhan 
hak-hak ODGJ sebagai pekerja maupun hak-hak asasi lainnya. 

 
Undang-Undang ini juga diarahkan untuk memberikan 

perlindungan kepada tenaga kesehatan jiwa, terutama mereka yang 
bersentuhan langsung dengan ODGJ. UU ini juga ditujukan untuk 
mengatur bagaimana pelaksanaan upaya kesehatan baik secara 
promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, dan bagaimana alur 
penanganan ODGJ, baik dengan berbasis rumah sakit, berbasis 
keluarga, dan berbasis masyarakat serta bagaimana alur koordinasi di 
antara instansi yang terkait masalah tersebut. 

 
Selain itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai sumber daya 

di bidang kesehatan jiwa yang terdiri dari tenaga, fasilitas, dan 
perbekalan kesehatan jiwa, teknologi dan produk teknologi, dan 
pendanaan kesehatan jiwa; pemeriksaan kesehatan jiwa untuk 
kepentingan penegakkan hukum, pembinaan dan pengawasan terhadap 
pusat layanan kesehatan yang terlibat dalam penanganan ODGJ, 
pembiayaan dan jaminan kesehatan jiwa, serta tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab Pemerintah.  

 
B. Ruang Lingkup Pengaturan Undang-Undang 

1. Ketentuan Umum 
Dalam Ketentuan umum berisi antara lain: batasan pengertian 

atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam 
batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat 
umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya 
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antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan 
tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.4 

Berdasarkan ketentuan tersebut, ketentuan umum yang diatur 
dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa memuat 
antara lain mengenai: 
a. Kesehatan jiwa adalah kondisi yang memungkinkan 

perkembangan fisik, mental, dan spiritualseseorang secara 
optimal serta selaras dengan perkembangan orang lain, yang 
memungkinkan orang tersebut hidup produktif secara sosial 
dan ekonomis. 
Alternatif definisi: Kesehatan jiwa adalah keadaan sehat, baik 
mental, fisik, spritual maupun sosial yang memungkinkan 
setiap orang dengan masalah kesehatan kejiwaan atau ODGJ 
untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

b. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ 
adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa yang 
ditetapkan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa, psikolog klinis, 
atau dokter umum, berdasarkan kriteria diagnostik. 

c. Gangguan Jiwa adalah kondisi gangguan dalam pikiran, 
perilaku dan suasana perasaan yang  termanifestasi dalam 
bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang 
bermakna dan dapat menimbulkan penderitaan atau hambatan 
dalam menjalankan fungsi orang tersebut sebagai manusia. 

d. Upaya Kesehatan Jiwa adalah serangkaian kegiatan yang 
diselenggarakan  secara menyeluruh, terpadu, dan 
berkesinambungan bagi perorangan, keluarga, dan masyarakat  
melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

e. Sumber Daya di Bidang  Kesehatan Jiwa adalah segala bentuk 
dana, sumber daya manusia kesehatan jiwa,  fasilitas pelayanan 
kesehatan,  perbekalan kesehatan, serta teknologi dan produk 
teknologi  yang dimanfaatkan untuk upaya kesehatan jiwa. 

f. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

g. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

h. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kesehatan. 
 
Selanjutnya asas yang dicerminkan dalam materi muatan  

Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa ini, meliputi: 
a. Keadilan, maksudnya bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan 

jiwa harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata 

                                                            
4 Lampiran nomor 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. 
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pada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang 
terjangkau; 

b. Perikemanusiaan, maksudnya bahwa penyelenggaraanupaya 
kesehatan jiwa kepada ODGJ dilaksanakan secara manusiawi 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; 

c. Manfaat, maksudnya bahwa penyelenggaraan upaya  kesehatan 
jiwa  harus  memberikan manfaat bagi ODGJ, sumber daya 
manusia kesehatan jiwa, dan masyarakat; 

d. Transparansi, maksudnya bahwa semua kegiatan pelayanan 
dalam penyelenggaraan upaya  kesehatan jiwa  yang berupa 
informasi, tindakan dalam pengelolaan pasien harus 
dilaksanakan secara transparan; 

e. Akuntabilitas, maksudnya bahwa semua kegiatan pelayanan 
dalam penyelenggaraan upaya  kesehatan jiwa yang berupa 
informasi, tindakan dalam pengelolaan pasien harus 
dilaksanakan dapat diakses, terukur, dan dapat 
dipertanggungjawabkan serta dipertanggunggugatkan kepada 
masyarakat; 

f. Komprehensif,maksudnya bahwa pelayanan kesehatan jiwa 
diberikan secara menyeluruh  melalui upaya promotif, 
preventif,  kuratif, dan rehabilitatif; 

g. Pelindungan, maksudnya bahwa penyelenggaraan upaya 
kesehatan jiwa harus dapat memberikan pelindungan kepada 
sumber daya manusia kesehatan jiwa dan ODGJ;dan 

h.  Non-diskriminasi, maksudnya bahwa penyelenggaran upaya 
kesehatan jiwa harus diberikan  dengan tidak  membedakan 
ODGJ berdasarkan suku, agama, ras, dan status sosial. 
 

  Sedangkan, tujuan penyelenggaraan kesehatan jiwa antara lain: 
a. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas 

hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, 
bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat 
mengganggu kesehatan jiwa; 

b. Memberikan perlindungan dan menjamin 
pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ  berdasarkan hak asasi 
manusia; 

c. Menjamin ketersediaan dan  keterjangkauan 
Sumber Daya di Bidang Kesehatan Jiwa; 

d. Meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa 
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
dan 

e. Memberikan kesempatan kepada ODGJ untuk 
dapat  melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Warga 
Negara Indonesia. 
 

2. Hak Dan Kewajiban 
Hak asasi manusia berlaku bagi semua orang tidak terbatas 

dengan kondisi maupun faktor apa pun termasuk Orang Dengan 
Gangguan Jiwa (ODGJ). Beberapa hal penting berhubungan dengan 
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hak asasi manusia yang secara khusus perlu mendapat perhatian 
adalah: 
a. ODGJ dan orang yang pernah mengalami masalah kejiwaan 

harus terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Bebas dari 
segala bentuk diskriminasi berarti penderita gangguan jiwa 
mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam 
hal mendapatkan pendidikan, pekerjaan, pelatihan, pelayanan 
kesehatan, kesempatan rekreasi, serta berpartisipasi dalam 
aktivitas sosial, ekonomi, budaya dan politik, termasuk hak 
untuk memilih. 

b. ODGJ harus tetap dianggap mampu untuk mengambil 
keputusan sampai dibuktikan sebaliknya oleh seorang dokter 
spesialis kedokteran jiwa dan ditetapkan oleh pengadilan. 
Tindakan bedah dan tindakan medis berisiko tinggi lainnya 
harus mendapat persetujuan orang dengan gangguan jiwa. 
Dalam hal penderita dinyatakan tidak mampu mengambil 
keputusan, maka ijin tindakan harus diberikan oleh keluarga 
atau wali (suami dan/atau istri atau anggota keluarga yang 
sudah dewasa, yang berhak menjadi wali ditentukan oleh 
pengadilan). 

      Oleh karena itu, setiap ODGJ mempunyai hak dan 
kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan 
penghidupan. Setiap ODGJ berhak mendapat perlakuan yang 
sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-
hasilnya; aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; 
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf 
kesejahteraan sosial; dan hak yang sama untuk 
menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan 
sosialnya, terutama bagi anak dengan masalah kejiwaan dalam 
lingkungan keluarga dan masyarakat. 

 
       Disamping itu  ODGJ juga berhak untuk mendapatkan 

jaminan ketersediaan obat-obatan ditempat yang mudah diakses 
seumur hidupnyadi fasilitas pelayanan kesehatansesuai dengan 
kebutuhannya. 

 
Adanya hak menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi 

ODGJ termasuk setiap ODGJ mempunyai kewajiban yang sama 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara. 
Kewajiban untuk melakukan pengobatan (kuratif) dan 
melakukan upaya-upaya rehabilitatif. Pelaksanaan kewajiban 
tersebut disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan mental, 
pendidikan, dan kemampuan ODGJ. 

 
Selanjutnya, pengaturan tentang hak ODGJ menimbulkan hak 

bagi keluarganya. Adapun hak yang dimiliki oleh keluarga ODGJ 
adalah mendapatkan informasi secara detil tentang pengobatan 
dan layanan kesehatan yang diberikan kepada ODGJ khususnya 
ketika pengobatan/layanan kesehatan yang bersifat paksa 
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(involuntary admission). Selain itu, keluarga juga berhak 
memberikan pertimbangan terhadap jenis layanan/pengobatan 
yang diberikan kepada ODGJ. Keluarga adalah orang yang dapat 
menjadi ahli waris ODGJ dan/atau pihak yang ditunjuk oleh 
pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

ODGJ dapat ditempatkan dalam pengampuan secara sukarela 
atau didasarkan pada putusan pengadilan. Hanya keluarga 
sedarah yang dapat memintakan pengampuan, atau bila ODGJ 
tersebut tidak memiliki keluara atau belum menikah, jaksa 
penuntut umum dapat memintakan pengampuan. Upaya 
permohonan apapun untuk menempatkan seorang ODGJ dalam 
pengampuan harus diserahkan pada pengadilan umum, 
biasanya oleh notaris, atas nama orang yang memintakan 
pengampuan. Permohonan ini harus disertai dengan bukti dan 
pernyataan saksi  dan pengadilan harus mendengar baik dari sisi 
keluarga dan dari sisi ODGJ yang dimintakan untuk diampu. 
Bila ODGJ yang ditempatkan dalam pengampuan memiliki anak 
yang masih belum dewasa, maka orang yang memintakan 
pengampuan atas ODGJ tersebut akan menjadi wali anak 
tersebut selama ODGJ yang merupakan orang tua anak tersebut 
berada dalam pengampuan. Pengaturan pengampuan 
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

 
      Dalam pelaksanaan hak-hak dan kewajiban ODGJ dan 

keluarganya, masyarakat berkewajiban mengupayakan 
terwujudnya hak-hak tersebut dan berhak untuk memberikan 
kontribusi aktif dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan 
jiwa yang prima. 

 
3.  Sumber Daya Di Bidang Kesehatan Jiwa 

Sebagai upaya penyelenggaraan kesehatan jiwa, RUU ini melakukan 
pengaturan terkait dengan sumber daya di bidang kesehatan jiwa 
yang terdiri dari sumber daya manusia kesehatan jiwa, fasilitas 
pelayanan kesehatan jiwa, perbekalan kesehatan jiwa, teknologi dan 
produk teknologi kesehatan jiwa, dan pendanaan kesehatan jiwa. 
a. Sumber daya manusia kesehatan jiwa 

RUU ini membagi sumber daya manusia kesehatan jiwa menjadi 
dua jenis, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga lainnya. Melalui 
RUU ini, Pemerintah diamanatkan untuk menyusun perencanaan, 
pengadaan dan peningkatan mutu, penempatan dan 
pendayagunaan, serta pembinaan sumber daya manusia 
kesehatan jiwa. 
 
        Setiap perencanaan sumber daya manusia kesehatan jiwa 
secara nasional yang dilakukan oleh Pemerintah harus 
memperhatikan jenis upaya penyelenggaraan kesehatan jiwa yang 
dibutuhkan oleh masyarakat; jumlah fasilitas pelayanan 
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Kesehatan Jiwa; dan jumlah sumber daya manusia kesehatan 
jiwa yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa. 
 
        Upaya pengadaan dan peningkatan mutu sumber daya 
manusia kesehatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dilakukan melalui 
pendidikan dan/atau pelatihan yang sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dalam hal 
ketersediaan sumber daya manusia kesehatan jiwa secara 
nasional tidak mencukupi, RUU ini mengamanatkan kepada 
Pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan upaya 
percepatan pengadaan sumber daya manusia kesehatan jiwa. 
 
        RUU ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk 
mengatur penempatan dan pendayagunaan sumber daya manusia 
kesehatan jiwa dengan tujuan pemerataan penyelenggaraan upaya 
kesehatan jiwa. Sedangkan Pemerintah Daerah dapat 
menempatkan dan mendayagunakan sumber daya manusia 
kesehatan jiwa sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pengaturan 
mengenai penempatan dan pendayagunaan sumber daya manusia 
kesehatan tersebut tentu harus tetap memperhatikan hak sumber 
daya manusia kesehatan jiwa dan hak masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa yang merata. 
 
        Sebagai upaya untuk meningkatkan upaya pelayanan 
kesehatan jiwa yang dilakukan oleh sumber daya manusia 
kesehatan jiwa, RUU ini mengatur bahwa pembinaan terhadap 
sumber daya manusia kesehatan jiwa dilakukan oleh Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah melalui komunikasi informasi, dan 
edukasi.   
 
        Untuk melindungi ODGJ dari segala bentuk kekerasan yang 
tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, RUU ini 
memberikan larangan kepada sumber daya manusia kesehatan 
jiwa untuk melakukan kekerasan dan/atau menyuruh orang lain 
untuk melakukan kekerasan terhadap ODGJ di fasilitas 
pelayanan kesehatan jiwa. 
 
        RUU ini memberikan amanat kepada Pemerintah untuk 
mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, 
pengadaan dan peningkatan mutu, penempatan dan 
pendayagunaan, serta pembinaan sumber daya manusia 
kesehatan jiwa dalam Peraturan Pemerintah. 
 

b. Fasilitas pelayanan kesehatan jiwa 
RUU ini mengatur bahwa fasilitas pelayanan kesehatan jiwa 
meliputi rumah sakit, puskesmas dan jejaring; dan fasilitas 
pelayanan rehabilitasi.  Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan jiwa 
yang disebutkan tersebut harus memiliki sumber daya manusia 
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kesehatan jiwa, perbekalan kesehatan jiwa dan mengikuti 
perkembangan teknologi dan produk teknologi kesehatan jiwa, 
serta memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, 
kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan 
terhadap ODGJ.  
Fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dapat didirikan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang 
persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.       
Berdasarkan jenis pelayanannya, fasilitas pelayanan kesehatan 
berbentuk rumah sakit terdiri atas rumah sakit umum dan rumah 
sakit khusus kesehatan jiwa. Sedangkan berdasarkan 
pengelolaannya, rumah sakit terdiri atas rumah sakit publik dan 
rumah sakit privat. 
 
        RUU ini mewajibkan kepada seluruh rumah sakit publik 
yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa melalui poli 
kesehatan jiwa atau sebutan lainnya. Lebih lanjut, pelayanan 
kesehatan jiwa yang diberikan kepada masyarakat dapat 
berbentuk pelayanan kegawatdaruratan psikiatri, rawat jalan 
psikiatri; dan/atau rawat inap psikiatri. Hal ini menimbulkan 
kewajiban kepada seluruh Rumah sakit publik yang dikelola 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang belum memiliki poli 
kesehatan jiwa atau sebutan lainnya untuk menyediakan poli 
kesehatan jiwa atau sebutan lainnya di mana ketentuan lebih 
lanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 Melalui RUU ini diharapkan rumah sakit khusus kesehatan 
jiwa dapat didirikan di setiap ibukota Provinsi dan fasilitas 
pelayanan rehabilitasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah 
didirikan di setiap ibukota Kabupaten/Kota. RUU ini memberikan 
kesempatan kepada Pemerintah untuk membantu Pemerintah 
Daerah dalam hal pendirian rumah sakit khusus kesehatan jiwa 
di setiap ibukota Provinsi. 
 

c. Perbekalan kesehatan jiwa 
 RUU ini mengatur bahwa perbekalan kesehatan jiwa terdiri atas 
obat psikofarmaka, alat kesehatan; dan alat non kesehatan 
Untuk menjamin ketersediaan obat psikofarmaka, RUU ini 
mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memasukkan daftar 
dan jenis obat psikofarmaka tersebut ke dalam daftar obat 
esensial nasional dan untuk disertakan dalam layanan manfaat 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  kesehatan. Jaminan 
Pemerintah terhadap obat psikofarmaka bagi ODGJ disertakan 
dalam layanan manfaat BPJS Kesehatan ditujukan agar  BPJS 
Kesehatan menyelenggarakan program kesehatan secara 
universal, termasuk kesehatan jiwa. 
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Sebagai upaya pelayanan kesehatan jiwa kepada seluruh 
rakyat Indonesia, RUU ini mewajibkan kepada Pemerintah untuk 
menyediakan alat kesehatan jiwa dan alat non kesehatan jiwa di 
fasilitas pelayanan kesehatan jiwa. Sedangkan untuk menjamin 
penyediaan alat kesehatan jiwa dan alat non kesehatan jiwa 
tersebut bermanfaat, efektif, efisien dan merata di seluruh 
wilayah Indonesia, RUU ini mengatur bahwa setiap penyediaan 
alat kesehatan jiwa dan alat non kesehatan jiwa harus 
memperhatikan kemanfaatan dan harga. Khusus untuk 
penyediaan alat kesehatan jiwa ditambah dengan pelaksanaan 
penapisan teknologi oleh Pemerintah. RUU ini mengamanatkan 
kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan 
mengenai perbekalan kesehatan jiwa melalui Peraturan Menteri. 

 
d. Teknologi dan produk teknologi kesehatan jiwa 

Sebagai upaya untuk mengembangkan upaya pelayanan 
kesehatan jiwa, RUU ini mengatur pengadaan, penelitian, 
pengedaran, pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan 
produk teknologi Kesehatan yang mencakup segala metode dan 
alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya, mendeteksi, 
meringankan penderitaan akibat, menyembuhkan, dan 
memulihkan diri dari gangguan kejiwaan.  

 
e. Pendanaan kesehatan jiwa 

Dalam hal pendanaan bagi layanan kesehatan untuk 
penderita gangguan jiwa, maka sumber pendanaannya dapat 
diklasifikasikan berasal dari keluarga atau negara. Jika keluarga 
penderita gangguan jiwa tidak termasuk dalam kriteria keluarga 
miskin, maka keluarga penderita gangguan jiwa tersebut 
merupakan sumber pendanaan bagi upaya layanan kesehatan 
penderita gangguan jiwa. 

 
Jika penderita gangguan jiwa berasal dari keluarga miskin 

atau sedang dalam tindak pidana yang perlu menjalani tahanan, 
maka sumber pendanaan untuk upaya layanan kesehatannya 
menjadi tanggung jawab negara. Pembiayaan oleh negara yang 
dimaksud dapat berasal dari APBD, APBN, di samping adanya 
kemungkinan pembiayaan dari sumber lain seperti swadaya 
masyarakat, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam 
pembangunan kesehatan jiwa, minimal sebesar 3% (tiga persen) 
dari anggaran kesehatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
harus dialokasikan untuk kesehatan jiwa. 

 
Dalam hal penggunaan asuransi untuk pembiayaan 

kesehatan, maka seharusnya asuransi juga mencakup layanan 
kesehatan fisik dan mental. Banyak terjadi saat ini bahwa 
perusahaan asuransi hanya menjamin layanan perawatan dan 
pengobatan untuk waktu tertentu untuk penderita penyakit tanpa 
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memberikan spesifikasi pada gangguan jiwa. Penderita gangguan 
jiwa yang sebagian besar memerlukan waktu pengobatan yang 
lama atau bahkan seumur hidup sering sulit mendapatkan 
jaminan kesehatan yang berkelanjutan. Di samping itu juga 
ditemui bahwa seseorang yang dianggap sebagai penyalahguna 
narkoba atau memiliki riwayat ide-ide bunuh diri sering kali tidak 
dapat memperoleh keistimewaan yang ditawarkan oleh asuransi 
kesehatan. Padahal, kasus-kasus tersebut juga termasuk dalam 
gangguan jiwa yang perlu mendapatkan pengobatan. 

 
Gangguan jiwa berat sering membuat keluarga penderita 

terjun dalam jurang keputusasaan. Penderita gangguan jiwa berat 
membutuhkan pengobatan untuk jangka waktu yang lama 
bahkan dibanyak kasus membutuhkan obat seumur hidup. 
Pengobatan yang memakan waktu yang lama bahkan seumur 
hidup mengakibatkan keluarga penderita ke jurang kemiskinan, 
akibatnya banyak keluarga yang tidak mampu melanjutkan 
pengobatan penderita yang pada akhirnya membuat penderita 
putus obat, dibiarkan tanpa pengobatan, bahkan dipasung 
karena dianggap membahayakan lingkungan.  

 
Penderita terperangkap dalam penyakitnya dan kehilangan 

kesempatan untuk kembali pulih. Jalan keluar dari masalah ini 
adalah dengan memberikan jaminan kesehatan otomatis kepada 
setiap penderita gangguan jiwa berat. Dengan kata lain, 
pemerintah harus mengambil alih kewajiban pembiayaan 
pengobatan bagi penderita gangguan jiwa berat.Pembiayaan yang 
ditanggung oleh pemerintah dapat berupa asuransi jaminan 
kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang 
telah menjadi program pemerintah, sedangkan untuk pemerintah 
daerah dapat berupa jaminan kesehatan daerah (jamkesda).  

 
Ada beberapa alasan tambahan mengapa pemerintah wajib 

melakukan pembiayaan bagi penderita gangguan jiwa yaitu: 
1). Sebagian besar penderita gangguan jiwa berat tidak beekrja, 

sebagai akibat dari disabilitas yang disebabkan oleh 
penyakitnya, ditambah belum maksimalnya dukungan medis 
dan social 

2). Keadaan ini mengakibatkan penderita tidak mempunyai 
pendapatan dan harus hidup tergantung pada kebaikan 
keluarga. Penderita gangguan jiwa berat seperti ini seharusnya 
dimasukkan dalam golongan miskin. 

3). Apabila pengobatan tidak ditanggung oleh Negara, 
kemungkinan besar penderita akan putus obat dan kambuk. 
Mengingat besarnya kontribusi obat terhadap kualitas hidup 
penderita, membiarkan penderita tidak mendapat pengobatan 
adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia.  

 
4.  Sistem Pelayanan Kesehatan Jiwa 
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Pelayanan kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari 
pelayanan kesehatan secara holistik. Untuk itu Pemerintah  
membangun Sistem Pelayanan Kesehatan Jiwa yang berjenjang. 
Sistem pelayanan Kesehatan Jiwa berjenjang ini dimaksudkan 
untuk dapat dipergunakan sebagai landasan, arah dan pedoman 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa baik oleh masyarakat, 
swasta maupun oleh pemerintah. Selain itu, penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan jiwa juga harus sesuai dengan standar dan 
etika pelayanan profesi. Sehingga masyarakat mampu menjangkau 
pelayang kesehatan jiwa yang bermutu tanpa adanya hambatan baik 
yang bersifat ekonomi, maupun non ekonomi.  

 
Jenjang Pelayanan Kesehatan Jiwa pada garda terdepan 

berupa Pelayanan Kesehatan Jiwa dasar, yang diselenggarakan 
secara integrasi di pelayanan kesehatan umum di Puskesmas dan 
jejaringnya. Dengan demikian pelayanan kesehatan jiwa harus 
dimasukkan kedalam program pokok puskesmas dan tenaga 
kesehatan jiwa perlu dipersiapkan.  

 
Ada pula Pelayanan Kesehatan Jiwa rujukan yang berupa 

pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit jiwa dan pelayanan 
kesehatan jiwa yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum 
di rumah sakit. Diharapkan setiap provinsi memiliki minimal satu 
Pelayanan Kesehatan Jiwa di rumah sakit jiwa. Sedangkan untuk 
pelayanan kesehatan jiwa yang terintegrasi dalam kesehatan umum 
di rumah sakit diharapkan terselenggara di setiap kabupaten/kota. 

 
Terkait dengan Sistem Pelayanan Kesehatan Jiwa tersebut, 

Pemerintah Daerah wajib menunjuk penanggung jawab Program 
dalam penyelenggaraan Sistem Kesehatan Jiwa di tingkat provinsi 
dan Kabupaten/Kota. 

 
5. Perlindungan  

         Indonesia yang secara kewilayahan merupakan negara yang 
sangat luas sudah tentu memerlukan konsep pelayanan kesehatan 
yang cukup untuk menjangkau rakyat di wilayah terpencil 
sekalipun. Seringkali pelayanan kesehatan menjadi terhambat 
pelayanannya karena kondisi geografis dan minimnya jumlah tenaga 
kesehatan yang mau ditempatkan di daerah terpencil. Daerah yang 
paling sulit dijangkau adalah daerah yang sudah terpencil, lalu 
penduduknya terpencar pula sehingga tenaga kesehatan sekalipun, 
kesulitan dalam mengakses masyarakat di daerah tersebut.   
 
          Belum adanya kebijakan secara nasional terhadap pihak yang 
terkait dengan kesehatan jiwa merupakan salah satu kendala. 
Ditambah lagi kebijakan setiap daerah yang belum seragam dan 
sering berubah di pemerintahan daerah seringkali membuat 
kebijakan terhadap pihak yang terkait kesehatan jiwa baik sebelum, 
saat, dan pasca menjadi ODGJ termasuk tenaga kesehatan yang 
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menanganinya belum mendapatkan perlindungan sebagaimana 
mestinya karena menjadi tidak menentu, sehingga perlindungan bagi 
seluruh warga negara terhadap penanganan kesehatan jiwanya yang 
terganggu menjadi jelas dan terencana adalah suatu keniscayaan.  
 
 
 
a. Perlindungan Bagi Yang Beresiko Tinggi 

           Perlindungan secara preventif oleh pemerintah terhadap 
warganya merupakan keharusan khususnya dimulai terhadap 
kelompok yang memiliki potensi atau resiko tinggi (yang belum 
sakit) untuk terganggu jiwanya sebagai akibat yang diantaranya 
disebabkan oleh bencana alam, kekerasan di lingkungannya, 
konflik sosial, masalah hukum, dan sebagainya, juga perlu 
mendapatkan perlindungan agar setiap orang dapat menikmati 
kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan 
dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwanya. 
 
Sebagai langkah awal, pemerintah dapat melakukan edukasi 
tentang kesehatan jiwa sejak usia dini dan sering memberikan 
sosialisasi mengenai kesehatan jiwa tersebut misalnya seperti 
jenis-jenis penyakit jiwa, ciri orang yang terganggu jiwanya, 
penanganan pertama, dan sebagainya. Pemerintah berkewajiban 
memberikan perlindungan terhadap warga negara yang memiliki 
resiko tinggi terhadap terganggunya kesehatan jiwa agar tidak 
banyak orang yang terganggu jiwanya. Selanjutnya,pemerintah 
juga harus dapat membuat mekanisme agar memudahkan 
masyarakat menghubungi pusat atau fasilitas pelayanan 
kesehatan pemerintah untuk menangani ODGJ.  
 
Setiap ODGJ memiliki hak untuk dapat menikmati kehidupan 
kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan 
gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwanya secara 
berkelanjutan. Bahkan bila perlu, pemerintah juga berkewajiban 
untuk mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasiskan 
masyarakat termasuk mempermudah akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan jiwa dan membina ODGJ yang telah sembuh 
agar dapat hidup bermasyarakat kembali dengan memberikan 
keahlian sebagai bekal mereka menjalani kehidupan. 

 
b. Perlindungan bagi pasien/ODGJ 

Dalam Pancasila khususnya sila kemanusiaan yang adil dan 
beradab, bangsa Indonesia mengakui, menghargai, dan 
memberikan hak yang sama kepada setiap warganya untuk 
menetapkan Hak Asasi Manusia (HAM). Membahas masalah HAM, 
ternyata masih banyak warga Negara Indonesia yang hak 
asasinya terabaikan, termasuk orang dengan masalah kejiwaan. 
Dari ketiga daerah yang dikunjungi oleh tim, secara umum 
masalah yang dihadapi oleh ODGJ  yaitu: 
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1) Belum atau tidak adanya sistem yang terintegrasi dalam suatu 
sistem informasi sehingga tidak terdatanya penderita ODGJ 
yang menyebabkan banyak yang ditelantarkan. Terkait hal 
tersebut, maka yang dilindungi hanya ODGJ yang datang ke 
pelayanan kesehatan.  

2) ODGJ sering disembunyikan keluarga (karena menjadi aib) 
atau dibuang keluarga sehingga menjadi terlantar dijalanan. 

3) Keluarga ODGJ tidak pernah atau jarang datang untuk 
menjenguk ke panti atau rumah sakit saat ODGJ sedang 
dirawat. Kurangnya kesadaran dan partisipasi pihak 
keluarga/masyarakat dalam membantu proses penyembuhan 
ODGJ berakibat terhadap perkembangan upaya penyembuhan 
ODGJ tersebut. Bahkan, keluarga/masyarakat yang tidak 
mendukung ODGJ yang telah pulih tersebut justru 
memberikan stigma negative kepada ODGJ. Selain itu, 
permasalahan yang diderita oleh ODGJ adalah sulitnya 
mencari alamat keluarga ODGJ yang akan dikembalikan 
kepada keluarganya oleh instansi yang bertanggungjawab 
menangani ODGJ baik yang berada di jalanan maupun yang 
bukan, karena seringkali keluarga sudah tidak mau menerima 
ODGJ meskipun sudah sembuh. Hal ini terjadi karena 
persepsi keluarga terhadap ODGJ sangat negatif dan khawatir 
tidak akan diterima oleh masyarakat atau lingkungan sekitar.  

4) belum adanya rumah singgah serta fasilitas asrama, pakaian, 
alat-alat tidur, dan obat-obatan yang masih sangat terbatas. 
Data di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah sendiri 
juga telah melakukan banyak hal dalam menangani kesehatan 
jiwa seperti melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 
dan penjaringan ODGJ di lapangan. Sedangkan untuk 
perawatan dilakukan di rumah sakit khusus atau 
pengembalian pasien ODGJ  ke keluarga.  

 
Sosialisasi yang dilakukan kepada keluarga dan masyarakat di 
sekitar ODGJ merupakan bentuk perlindungan secara tidak 
langsung karena dengan memberikan pemahaman bagi 
masyarakat terhadap penanganan ODGJ, akan memudahkan 
pemerintah dalam menyusun kebijakan karena masyakat akan 
dengan mudah memahami kebijakan yang akan diambil oleh 
Pemerintah dalam menangani ODGJ. Penanganan ODGJ tidak 
mungkin dapat dilaksanakan tanpa dukungan dari keluarga 
ODGJ (masyarakat) mengingat pentingnya dukungan 
keluarga/masyarakat khususnya dengan tidak memberikan 
stigma kepada ODGJ ketika kembali ke keluarga/masyarakat. 
Selain itu, masyarakat juga diharapkan mau menerima ODGJ 
dan mendukung pengobatan untuk memaksimalkan fungsi 
pasien, bukan mengucilkannya apalagi melakukan tindakan 
pemasungan atau pengurungan.  
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Selanjutnya, apabila memiliki anggota keluarga ODGJ maka 
masyarakat juga harus mau menerima dan membantu 
pengobatan, baik dengan cara membawanya ke layanan 
kesehatan jiwa dengan teratur, pengawasan terhadap obat dan 
makanan bagi ODGJ selama perawatan, maupun menciptakan 
kondisi keluarga yang nyaman. 
         Peran serta masyarakat memang memiliki peran yang 
sangat penting dalam penegakkan hukum kedepan. Konsep di 
Provinsi Aceh bisa dijadikan acuan misalnya, ketika masing-
masing desa ada promotor kesehatan jiwa yang berfungsi sebagai 
pelapor pertama terhadap adanya ODGJ. Perlunya keterlibatan 
masyarakat termasuk lembaga adat, dan keluarga dalam 
penanganan ODGJ, idealnya dimulai dari rumah, perawatan 
sampai dengan rehabilitasinya. Bahkan, peran serta masyarakat 
yang ideal dalam pencegahan dan penanganan masalah 
kesehatan jiwa yaitu dengan melaporkan kasus-kasus kesehatan 
jiwa yang ada di daerahnya, merujuk dengan cepat pasien-pasien 
jiwa atau apabila ada keluarganya yang sakit, menghilangkan 
stigma dan menganggap pasien jiwa sama dengan pasien penyakit 
lain, serta mendukung dan membantu pelayanan kesehatan jiwa 
secara luas. ODGJ seharusnya mendapatkan perlakuan wajar 
dari masyarakat, sehingga secara perlahan dapat menghilangkan 
stigma bahwa ODGJ tidak berguna bagi masyarakat. Masyarakat 
juga sebaiknya dilibatkan dalam pencegahan dengan diberikan 
pelatihan peningkatan mekanisme penyesuaian diri. Bila perlu, 
masyarakat juga harus terlibat sebagai kader kejiwaan seperti 
sukarelawan yang turut menangani masalah kesehatan jiwa 
didalam lingkungannya. 
 
Pelindungan lainnya yang dapat dilakukan terhadap ODGJ yaitu 
dengan memberikan jaminan kesehatan kepada ODGJ yang  
diselengarakan  melalui program jamkesmas dan jamkesda. 
Meskipun perlindungan bagi ODGJ dapat dilakukan dengan 
memberikan kepastian dalam bentuk peraturan perundang-
undangan bahwa setiap ODGJ berhak mendapatkan perawatan, 
pengobatan, dan tempat perawatan yang layak, efektif, 
terjangkau, dan manusiawi. Khusus bagi ODGJ yang tidak 
mampu, dia berhak mendapatkan jamkesmas, jamkesda, atau 
askeskin. Setiap rumah sakit juga sebisa mungkin harus 
menyediakan tempat perawatan khusus bagi ODGJ. Apabila 
seorang ODGJ tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa, 
maka tanggung jawab dari pemerintah untuk mencarikan 
pelayanan tersebut kepada ODGJ. Bentuk perlindungan ini 
sebaiknya dikoordinasikan antara seluruh instansi yang terkait 
dilapangan seperti dinas kesehatan dinas social, dan pihak 
rumah sakit. 
 
Selain jaminan perawatan bagi ODGJ dengan latar belakang 
keluarga miskin, maka perlindungan yang harus diberikan adalah 
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pemberian jaminan pengobatan. Namun permasalahan saat ini, 
apabila tidak memiliki kartu asuransi/jaminan seperti  
Jamkesmas, Jamkesda, askeskin, dan asuransi lainnya, sulit 
untuk mendapatkan obat. Untuk itu diharapkan ada pengaturan 
mengenai pemberian jaminan dengan  syarat yang mudah, Hal ini 
diperlukan karena ODGJ seringkali kambuh (biasanaya dalam 
waktu 6 bulan), dan bentuk pelayanannya-pun dibuat semuadah 
mungkin, seperti dengan hanya memperlihatkan KTP dan 
Pemerintah langsung memberikan asuransi jaminan 
mendapatkan obat selamanya. Dalam Rancangan Undang-
Undang ini, diharapkan juga perlu mengatur mengenai 
bagaimana ODGJ seharusnya mendapat perlakuan, terutama 
rehabilitasi secara tuntas, serta observasi pasca rehabilitasi.yang 
layak dan tuntas bagi semua ODGJ tanpa memperhitungkan 
biaya yang harus mereka tanggung. Pengaturan lainnya yang 
perlu dipertimbangkan adalah kerahasiaan informasi kesehatan 
jiwa ODGJ. Hal ini perlu diatur mengingat gangguan jiwa 
merupakan kondisi yang masih rentan terhadap stigma negative 
sehingga dikhawatirkan akan menerima diskriminasi dan 
perlakuan yang melanggar hak asasinya sebagai manusia bila 
kondisinya tersebut diketahui secara luas oleh orang lain atau 
pihak keluarga sekalipun. Oleh karena itu, kerahasiaan dokumen 
medis dan informasi mengenai kondisi kesehatan ODGJ perlu 
diatur untuk melindungi kehidupan ODGJ tersebut. 
 
Upaya perlindungan bagi ODGJ juga dapat dimulai sejak awal 
pendidikan bagi kedokteran atau tenaga kesehatan secara umum. 
Misalnya dalam pendidikan bagi dokter maupun tenaga 
kesehatan, perlu membekali lulusannya dengan kompetensi 
mengenali dan menangani gangguan jiwa (kompetensi dokter 
umum) terutama penanganan bagi gangguan psikomatik yang 
ditemukan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Perlindungan 
lainnya adalah dengan diadakannya sistem yang terintegrasi 
dalam suatu sistem informasi sehingga penderita ODGJ dapat 
terdata dan tidak ada lagi ODGJ yang terlantar atau 
ditelantarkan.  
 
Pasien ODGJ yang sering dilanggar haknya, seharusnya mereka 
mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya. Oleh karena 
itu, melalui upaya promotif perlu diadakan sosialisasi kepada 
masyarakat sehingga mengurangi stigma negatif di masyarakat. 
Untuk upaya preventif, sejak pasien dengan gangguan jiwa ringan 
seharusnya dapat segera mendapat penanganan, baik oleh 
psikolog maupun psikiater. Sedangkan untuk upaya kuratif agar 
hak ODGJ tidak dilanggar dengan menyamakan perlakukan 
dengan pasien penyakit lainnya. Terakhir, terkait upaya 
rehabilitatif, maka pasien ODGJ yang rawat inap di berikan 
pemulihan kemampuan sehingga mereka bisa beraktifitas kembali 
di masyarakat sehingga stigma yang selama ini melekat pada 
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ODGJ, dengan sendirinya akan hilang. Oleh sebab itu diperlukan 
penekanan dalam RUU Kesehatan Jiwa untuk meletakkan 
tanggung jawab masa depan ODGJ pada semua pihak yang 
berkaitan, seperti keluarga, Pemerintah, dokter dan tenaga 
kesehatan serta masyarakat pada umumnya. 

c. Perlindungan Terhadap Profesi Yang Terlibat  
Secara umum, profesi yang terlibat dalam menangani masalah 
kejiwaan amtara lain adalah psikolog dan psikiater serta tenaga 
kesehatan yang menangani ODGJ. Kendala yang dihadapi oleh 
psikolog dan psikiater dalam menangani masalah kejiwaan adalah 
adanya stigma/cap buruk terhadap profesi psikiater dan pasien 
dengan gangguan kejiwaan sehingga banyak keluarga yang 
kurang mendukung penanganan pasien oleh mereka. Lain halnya 
dengan tenaga kesehatan, permasalahan umum terkait 
perlindungan bagi tenaga kesehatan adalah kurangnya advokasi 
bagi tenaga kesehatan apabila melakukan malpraktek. Gaji yang 
minim untuk tenaga kesehatan di daerah terpencil dan belum 
adanya perlindungan hukum dan keselamatan kerja seperti 
asuransi bagi pekerja pada umumnya (misalnya: asuransi 
kecelakaan kerja) merupakan kendala yang dihadapi tenaga 
kesehatan dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan. 
Terkait dengan masalah kejiwaan, selama melakukan 
penanganan terhadap ODGJ di RSKD, sampai saat ini masih 
belum ada pelindungan secara fisik (peralatan atau pakaian 
khusus) dan jasa risiko/tunjangan-tunjangan untuk kompensasi 
bila ada risiko sebagai perlindungan terhadap tenaga kesehatan 
yang berhadapan langsung dengan pasien/ODGJ.  Padahal 
pernah ada kasus, petugas rumah sakit di salah satu daerah yang 
menjadi obejek pengumpulan data oleh tim, ditonjok oleh pasien 
saat menjalankan tugasnya. Insentif bagi dokter pun belum 
memadai sedangkan insentif untuk petugas non dokter belum 
ada. 
Selain psikiater, psikolog, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, 
pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan bagi petugas 
sosial yang menangani ODGJ juga perlu dipertimbangkan karena 
mereka termasuk garda erdepan ketika menjaring ODGJ yang 
terlantar di jalanan. 
 
Adapun solusi terhadap kendala tersebut, bisa dilakukan dengan 
memberikan tunjangan risiko atau insentif bagi tenaga kesehatan 
di rumah sakit jiwa baik di pusat dan di daerah yang seharusnya 
lebih tinggi dari pada tenaga kesehatan di rumah sakit umum. 
Sedangkan pelindungan bagi tenaga social dapat dilakukan 
antara lain dengan pemberian jaminan/asuransi khusus bagi 
tenaga sosial, pelindung fisik tenaga sosial (peralatan yang dapat 
dikenakan tenaga sosial di lapangan agar terhindar dari tindakan 
tertentu ODGJ), dan pelindungan hukum bagi tenaga sosial 
(tindakan penanganan ODGJ oleh tenaga sosial, misalnya 
melakukan penjaringan yang dilindungi hukum). 
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Selain itu, perlindungan jaminan bagi petugas atau tenaga yang 
menangani ODGJ, yaitu setiap tenaga social yang menangani 
ODGJ terlebih dahulu memperoleh pelatihan tentang ODGJ dan 
wajib mendapat tunjangan khusus dan dijamin dengan asuransi. 
Perlindungan bagi tenaga sosial yang menangani ODGJ juga 
dapat dilakukan dengan memastikan penempatan tenaga selaras 
dengan bakat, kemampuan, dan minatnya serta dengan 
mengusahakan perbaikan tempat kerja dan suasana kerja bagi 
tenaga sosial. 
 
Bagi tenaga kesehatan, bentuk perlindungan lainnya adalah 
adanya keharusan penyediaan alat pelindung diri (APD) yang 
disediakan bagi mereka, terutama saat menangani ODGJ akut. 
Terhadap seluruh profesi yang terlibat tersebut, perlindungan dan 
asuransi kecelakaan kerja terhadap petugas yang memberikan 
pelayanan kepada ODGJ juga perlu dipertimbangkan. Terakhir, 
dengan upaya-upaya pemberian pelindungan kepada profesi yang 
terkait, diharapkan pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan 
perspektif hak asasi manusia yang berlaku secara universal dapat 
terwujud 
 

6. Upaya Kesehatan Jiwa 
a. Upaya Promotif 

Upaya promotif merupakan suatu kegiatan dan/atau 
rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang 
mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan jiwa. 
Kegiatan yang bersifat promosi kesehatan jiwa itu sendiri antara 
lain dapat dilakukan melalui penyebarluasan informasi, 
komunikasi dan edukasi (KIE), sosialisasi, serta pelatihan dan 
penyuluhan. 

 
Pada dasarnya upaya promotif kesehatan jiwa melalui 

kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa 
bertujuan untuk: 
1) meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara 

optimal; 
2)  menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi 

ODGJ; dan 
3) meningkatkan pemahaman serta penerimaan keluarga dan 

masyarakat terhadap ODGJ. 
 

Untuk mencapai tujuan upaya promotif serta memperkuat 
sistem pelayanan kesehatan jiwa secara menyeluruh, upaya 
promotif kesehatan jiwa dapat dilakukan secara terintegrasi 
dengan upaya promotif kesehatan lain. Pengintegrasian ini tidak 
lain bertujuan agar kebijakan program pelayanan yang 
dikeluarkan oleh masing-masing upaya promotif kesehatan dapat 
saling mendukung serta terpadu satu sama lain. Seperti contoh 
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misalnya, upaya promotif dalam penyelenggaraan program acara 
seminar tentang penyakit jantung yang dikaitkan dengan 
kesehatan jiwa. Di dalam acara seminar tersebut dapat dilakukan 
penyebaran atau pemberian KIE mengenai dampak penyakit 
jantung terhadap perkembangan kesehatan jiwa.    

Pelaksanaan upaya promotif kesehatan jiwa tidak hanya 
menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah maupun 
pemerintah daerah saja.Pemerintah maupun pemerintah daerah 
mengupayakan serta mendorong masyarakat untuk dapat secara 
mandiri turut berpartisipasi dalam kegiatan upaya promotif 
melalui caranya masing-masing.Saat ini upaya promotif dapat 
dilaksanakan di lingkungan masyarakat bahkan dalam lingkup 
terkecil sekalipunseperti di lingkungan keluarga dapat ikut 
bertanggungjawab dalam pelaksanaan upaya promotif.Upaya 
promotif kesehatan jiwa di lingkungan keluarga dilaksanakan 
dengan melibatkan seluruh anggota keluarga. Adapun bentuk 
upaya promotif kesehatan jiwa di lingkungan keluarga dapat 
dilaksanakan salah satunya dalam bentuk pola asuh yang 
mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa. Untuk upaya 
promotif kesehatan jiwa di lingkungan masyarakat (termasuk di 
dalamnya lingkungan pendidikan dan lingkungan tempat kerja) 
dilaksanakan dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. 
Pelibatan seluruh anggota masyarakat dalam upaya promotif 
kesehatan jiwa antara lain dengan mengikutsertakan rukun 
tetangga atau nama lain yang sejenis seperti banjar, rukun warga, 
organisasi kepemudaan, masyarakat adat. Upaya promotif 
kesehatan jiwa di lingkungan masyarakat dapat dilaksanakan 
antara lain dalam bentukkomunikasi, informasi, dan edukasi 
mengenai kesehatan jiwa, serta menciptakan lingkungan 
masyarakat yang kondusif bagi kesehatan jiwa misalnya dengan 
cara membangun hubungan sosial yang harmonis, membangun 
sarana bermain, berolah raga dan rekreasi.   

 
b. Upaya Preventif 

Upaya preventif merupakan suatu kegiatan untuk mencegah 
terjadinya gangguan jiwa. Upaya preventif perlu dilakukan yang 
bertujuan untuk:  
1). mencegah timbulnya gangguan jiwa;  
2). mengurangi faktor resiko akibat gangguan jiwa pada 

masyarakat secara umum atau individu; dan/atau 
3). mencegah timbulnya masalah psikososial. 
 
Upaya preventif dilaksanakan di lingkungan keluarga dan di 
lingkungan masyarakat. 

Penyelenggaraan kesehatan jiwa melalui upaya preventif  di 
lingkungan keluarga dapat dilaksanakan melalui:  
1) pengembangan kemampuan dalam mengatasi masalah rumah 

tangga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan 
dalam rumahtangga.; 
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2) informasi dan edukasi  mengenai  pengendalian untuk 
mengatasi stress;  dan/atau  

3) pemberdayaan kaum ibu. 
Penyelenggaraan kesehatan jiwa melalui upaya preventif  di 

masyarakat dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan informasi 
mengenai gangguan jiwa dan cara mengatasinya. masalah 
kesehatan jiwa di dalam suatu kelompok masyarakat dapat 
sangat spesifik dan berbeda dengan kelompok masyarakat 
lainnya, sehingga cara untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa 
tersebut juga bias berbeda. 

 
c. Upaya Kuratif  

Seperti telah dijabarkan sebelumnya, upaya kesehatan jiwa 
telah meliputi peningkatan promosi (promotif) dan pencegahan 
(preventif).Upaya kesehatan jiwa yang selanjutnya yaitu upaya 
kuratif. Upaya kuratif merupakan kegiatan pemberian pelayanan 
kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan 
penatalaksanaan (penanganan)  gangguan jiwa. 

 
Penanganan gangguan jiwa dimulai dengan melakukan 

diagnosis atas masalah yang dialami. Penetapan status gangguan 
kejiwaan seseorang dilakukan berdasarkan standar kesehatan 
yang diterima secara internasional. Oleh karena itu, tenaga 
profesional yang berhak melakukan diagnosa atas kondisi jiwa 
pasien adalah Dokter spesialis kedokteran jiwa dan Psikolog 
Klinis sesuai dengan kode etik yang membatasi keduanya. 

 
Standar diagnostik gangguan kejiwaan yang digunakan di 

Indonesia adalah DSM-IV oleh psikolog dan ICT-10 oleh dokter. 
Hasil diagnosis merupakan landasan untuk menentukan tindak 
lanjut penatalaksanaan selanjutnya. Psikolog, dokter umum dan 
dokter spesialis kedokteran jiwa memiliki pengetahuan untuk 
melakukan diagnosis awal dan pengklasifikasian gangguan 
berdasarkan standar diatas, namun hanya dokter spesialis 
kedokteran jiwa yang berhak memberikan status gangguan 
kejiwaan bagi pasien yang berimplikasi pada pelayanan kuratif. 

 
Adapun tujuan dari upaya kuratif ini yaitu: 

1)mengendalikan gejala gangguan jiwa, dimana upaya ini dapat 
mengendalikan gejala gangguan jiwa dilakukan dengan cara  
mengurangi efek gangguan jiwayang sudah berkembang pada 
seseorang. 

2) memulihkangangguan jiwa, dimana upaya ini dapat 
memulihkan kondisi ODGJ baik dengan menggunakan 
bantuan obat maupun dukungan psikososial. 

3) mengurangi risiko kecacatan, dimana melalui upaya ini dapat 
mengurangi resiko masalah  kecacatan mental dan 
kecenderungan  bunuh diri, yang seringkali terjadi pada 
seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan.   

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight



 NA KESWA 15 Oktober  2012/PUU.KESRA (setelah presentasi ke deputi puu) 

 
55 

4) meningkatkan kualitas hidup ODGJ, dimana melalui upaya ini 
diharapkan dapat memberikan harapan untuk penyelamatan 
banyak individu sehingga ODGJ tersebut dapat kembali 
membangun interpersonalnya setelah melalui upaya kuratif 
ini.  

Dalam upaya kuratif, pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
ODGJ dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan dantempat 
tinggal orang yang diduga ODGJ. 

 
Pemeriksaan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, 
dilakukan apabila kondisi ODGJ tersebut memungkinkan untuk 
dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan.Namun apabila tidak 
dapat dimungkinkan untuk dibawa ke fasilitas pelayanan 
kesehatan, maka pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal 
orang yang diduga ODGJ tersebut dengan menghadirkan tenaga 
kesehatan untuk memeriksa apakah orang yang diduga ODGJ 
tersebut perlu perawatan intensif atau tidak. 

 
Bahkan apabila pemeriksaan terhadap orang yang diduga ODGJ 
tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat 
tinggal orang yang diduga ODGJ tersebut, pemeriksaan dapat 
dilakukan di tempat lain sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan 
dari orang yang diduga ODGJ tersebut, dan pemeriksaan maupun 
tempat pemeriksaannya juga harus terdapat persetujuan antara 
orang yang diduga ODGJ dan pemeriksa. Hal ini dimungkinkan 
agar pasien ODGJ mendapatkan privasi dan kenyamanan dalam 
menjalankan proses pemeriksaan. 

 
Dalam pemeriksaan kondisi orang yang diduga ODGJ 

tersebut, tenaga kesehatan akan mendiagnosis untuk 
menentukan kondisi kejiwaan dantindak lanjut 
penatalaksanaannya (penanganannya).Penanganan gangguan jiwa 
dimulai dengan melakukan diagnosis atas masalah yang dialami. 
Penetapan status gangguan kejiwaan seseorang dilakukan 
berdasarkan standar kesehatan yang diterima secara 
internasional.  

 
Proses diagnosis tersebut dilakukan oleh dokter umum yang 

kompeten, psikolog, ataudokter spesialis kedokteran jiwa sesuai 
dengan kode etik yang membatasinya.Dalam proses diagnosis 
tersebut, dokter umum yang kompeten, psikolog, atau dokter 
spesialis kedokteran jiwa dapat memberikan diagnosis untuk 
menentukan kondisi kejiwaan dan tindak lanjut 
penatalaksanaannya. Namun, hanya dokter spesialis kedokteran 
jiwa yang dapat memberikan keterangan dengan menyatakan 
bahwa: 
1). ODGJ  dan tidak mampu bertanggung jawab;  
2). ODGJ dan mampu bertanggung jawab sebagian; atau 
3). bukan ODGJ dan mampu bertanggung jawab penuh. 
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Artinya, apabila orang yang diduga ODGJ tersebut diperiksa oleh 
dokter umum yang kompeten maupun oleh psikolog, pemberian 
keterangan yang menyatakan seseorang adalah ODGJ dengan 
diagnosa lainnya yang menerangkan kemampuannya dapat 
bertanggungjawab atau tidak (memberikan status gangguan 
kejiwaan bagi pasien yang berimplikasi pada pelayanan kuratif) 
tetap hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran 
jiwa.    

 
Pemberian keterangan status sangat penting dilakukan 

karena selain diperlukan untuk mengetahui tingkat kemampuan 
bertanggungjawab penderita, keterangan status tersebut dapat 
menjelaskan seberapa jauh gangguan jiwa ini mempengaruhi 
kecakapan mental seseorang terkait dengan kemampuan 
bertanggungjawabnya.Kemampuan bertanggungjawab tidak 
dikaitkan dengan gangguan jiwanya, tetapi dipengaruhi dengan 
kecakapan mental orang tersebut. Artinya, seseorang dianggap 
mampu bertanggungjawab apabila ia mampu memahami nilai 
perbuatannya, serta mampu memilih, menentukan, dan 
mengarahkan kemampuannya.  

 
Penentuan ketiga tingkatan kemampuan bertanggungjawab 
tersebut diatas, dapat dijelaskan melalui komponen-komponen 
seperti: 
1. Tahap kemampuan menyadari tindakan, yaitu tahap saat 

seharusnya si pelaku dapat mempersepsi kemudian 
menginterpretasi dan mengambil konklusi dari stimulus 
tersebut. Kesadaran di sini ditentukan dengan cara seperti 
pada pemeriksaan tingkat kesadaran pada pemeriksaan 
psikiatrik umumnya. 

2. Tahap memahami tindakan. Setelah mendapat simpulan 
terhadap stimulus yang diterima maka pelaku akan 
mengembangkan berbagai respons yang akan dipilih sebagai 
tindakan untuk menjawab stimulus. Dalam pengembangan 
dan pemilihan respons, pelaku akan menentukan respon-
respon apa yang akan dia lakukan dan setelah itu dia akan 
mencoba menelaah nilai (value) dari masing-masing respon 
tersebut bagi masyarakat. Selain menelaah nilai, pelaku juga 
akan menelaah kemungkinan risiko serta nilai risiko tersebut 
bagi dirinya dan masyarakat. 

3. Tahap pemilihan dan pengarahan tindakan. Seseorang yang 
normal dan mampu bertanggung jawab akan bebas 
mempertimbangkan dan memilih respon; yang kemudian juga 
akan bebas mengarahkan respon yang dipilih tersebut sebagai 
suatu tindakan. 
 

         Berdasarkan penjelasan di atas, maka tingkatan 
kemampuan bertanggungjawab dapat diuraikan kembali sebagai 
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berikut: 
(1) Tidak mampu bertanggung jawab: 

a) Tidak menyadari, tidak memahami, dan tidak dapat 
memilih dan mengarahkan kemauannya. 

b) Menyadari, tetapi tidak memahami, dan tidak dapat 
memilih dan mengarahkan kemauannya. 

(2) Mampu bertanggung jawab sebagian: 
a) Menyadari, memahami, tetapi tidak dapat memilih dan 

mengarahkan kemauannya. 
b) Menyadari, memahami, dan sebenarnya dapat memilih dan 

mengarahkan kemauannya, tetapi tidak mendapat 
kesempatan untuk berbuat seperti itu karena adanya 
dorongan impuls. 

(3) Mampu bertanggung jawab penuh: 
a) Melakukan suatu pelanggaran hukum tanpa 

merencanakan lebih dulu. 
b) Melakukan suatu pelanggaran hukum dengan suatu 

perencanaan terlebih dahulu. 
 

Hasil diagnosis tersebut merupakan landasan untuk menentukan 
tindak lanjut selanjutnya. Langkah selanjutnya dalam tahap 
upaya kuratif ini yaitu penatalaksanaan ODGJ.Setelah melalui 
proses diagnosis, apabila ODGJ membutuhkan penatalaksanaan 
lebih lanjut, maka penatalaksanaan ODGJ dilakukan di Rumah 
Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus Kesehatan Jiwa. Rumah 
Sakit Umum yang dimaksud adalah Rumah Sakit Umum yang 
memiliki fasilitas pelayanan kesehatan jiwa. 
 

Penatalaksanaan ODGJ baik Rumah Sakit Umum yang 
memiliki fasilitas pelayanan kesehatan jiwa maupun di Rumah 
Sakit Khusus Kesehatan Jiwadilakukan secararawat jalan 
ataurawat inap.Rawat jalan pada dasarnya diperlukan untuk 
ODGJ yang tidak dalam frase krisis atau akut, atau telah 
melewati fase krisis/akut, atau berada dalam tahap pemulihan 
atau pemeliharaan kesehatan. Rawat jalan dilakukan antara 
laindengan memberi obat-obatan untuk menghilangkan atau 
mencegah munculnya gejala-gejala. Sedangkan rawat inap pada 
dasarnya diperlukan untuk pengobatan gangguan jiwa dalam fase 
krisis atau akut dimana keadaannya membahayakan diri ODGK 
sendiri atau orang lain. Rawat inap dilakukan antara lain dengan 
perawatan dan pemberian obat-obatan yang teratur sangat 
diperlukan untuk  membantu pemulihan  fungsi saraf ODGJ. 

 
Penatalaksanaan ODGJ yang dilakukan secara rawat inap 

dilakukan berdasarkan permohonan.Hal ini dipersyaratkan 
demikian untuk menghindari tuntutan hukum bagi tenaga 
kesehatan karena penanganan dalam rawat inap seringkali 
diperlukan tindakan-tindakan yang cukup “keras” bagi ODGJ 
oleh tenaga kesehatan.Persyaratan ini merupakan bentuk 
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perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan 
profesinya. 

 
Permohonan rawat inap tersebut dapat diajukan oleh: 

1) ODGJ apabila sudah dewasa dan taraf kesehatan jiwa 
memungkinkan; 

2)   suami/istri atau anggota keluarga ODGJ yang sudah dewasa; 
3)   wali atau yang dianggap sebagai wali ODGJ; 
4) hakim pengadilan bilamana dalam suatu perkara timbul 

persangkaan bahwa yang bersangkutan  ODGJ; atau 
5)  pejabat yangbertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban 

tempat tinggal atau daerah di mana ODGJ berada.  
 Penatalaksanaan ODGJ baik di Rumah Sakit Umum (yang 
memiliki fasilitas pelayanan kesehatan jiwa) maupun di Rumah 
Sakit Khusus Kesehatan Jiwa  yang dilakukan secararawat jalan 
ataurawat inap tersebut, tidak melepaskan tanggung jawab 
keluarga, wali, atau pengampu dari ODGJ. Namun apabila ODGJ 
tidak memiliki keluarga, wali, atau pengampu, maka 
penatalaksanaanterhadap ODGJ menjadi tanggung jawab 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Hal ini merupakan salah satu 
bentuk perlindungan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
bagi terhadap ODGJ sebagai warga Negara. 
 
Penatalaksanaan ODGJ dalam upaya kuratif, hanya dipahami 
menggunakan atau sesuai dengan ilmu kedokteran. Namun tidak 
menutup kemungkinan, penatalaksanaan ODGJ di masyarakat 
(apa “di masyarakat” sebaiknya dihapus karena dalam draf tidak 
ada “di masyarakat”. Bisa dimungkinkan: penatalaksanaan ODGJ 
tetap di RS tapi menggunakan metode di luar ilmu 
kedoketeran/pendekatan lain) dapat dilakukan dengan cara lain 
di luar ilmu kedokteran. Akan tetapi penatalaksanaan terhadap 
ODGJ dengan cara lain di luar ilmu kedokteran, hanya dapat 
dilakukan apabila dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan 
keamanannya.Pertanggungjawaban manfaat dan keamanan cara 
lain di luar ilmu kedokteran tersebut dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Dalam upaya kuratif, pada dasarnya sumber daya manusia 
kesehatan jiwa dimungkinkan melakukan pengekangan bagi 
ODGJ.Pengekangan ini dimaksudkan agar kondisi ODGJ dapat 
dikendalikan sehingga tidak melukai, baik sumber daya manusia 
kesehatan jiwa maupun orang lain, ketika kondisi ODGJ tidak 
terkontrol. Namun pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan 
kondisi medis tertentu dan cara pengekangan terhadap ODGJ 
diserahkan ke dalam instrumen hukum Kementerian Kesehatan 
yang mengetahui kondisi pasti kapan tindakan pengekangan 
dapat dilakukan dan dalam kondisi seperti apa pengekangan bagi 
ODGJ dapat dilakukan. 
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Pengaturan persyaratan ini diperlukan agar sumber daya 
manusia kesehatan jiwa dapat melakukan pengekangan secara 
profesional sesuai dengan kondisi ODGJ sehingga terlindungi 
secara hokum apabila menjalankan tindakan tersebut terhadap 
ODGJ yang tdak terkontrol. 

 
Namun, dalam hal kondisi kejiwaan ODGJ telah terkontrol 

maka dokter spesialis kedokteran jiwa dapat merekomendasikan 
ODGJ untuk memasuki tahap rehabilitasi sebagai bentuk tindak 
lanjut dari upaya kesehatan jiwa. 

 
Terakhir, upaya kuratif kesehatan jiwa akan dapat 

terlaksana secara optimal apabila didukung oleh peran aktif 
keluarga, sumber daya manusia kesehatan jiwa, dan fasilitas 
pelayanan kesehatan jiwa yang berkualitas. Dengan demikian, 
Pemerintah setidaknya harus menyediakan sumber daya manusia 
kesehatan jiwa dan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang 
dibutuhkan oleh ODGJ hingga ke daerah terpencil sehingga 
tujuan dari upaya kesehatan jiwa khususnya upaya kuratif dapat 
terlaksana dengan baik. 

 
d. Upaya Rehabilititatif 

Upaya rehabilitatif merupakan kegiatan dan/atau serangkaian 
kegiatanpelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk: 
• mencegah terjadinya disabilitas; 
• memulihkan fungsi sosial; dan  
• mempersiapkan ODGJ kembali ke masyarakat. 

Upaya rehabilitatif  ODGJ meliputi rehabilitasi psikiatrik 
atau psikososial dan rehabilitasi sosial. 

 
1). Rehabilitasi psikiatrik atau psikososial 

Rehabilitasi psikiatrik adalah upaya pemulihan 
kesehatan mental dan peningkatan keterampilan hidup, serta 
peningkatan keterampilan agar ODGJ mampu melakukan 
aktifitas hidup sehari-hari. Sedangkan rehabilitasi psikososial 
adalah upaya proses integrasi social, peran social yang aktif, 
dan peningkatan kualitas hidup. 

 
Rehabilitasi psikiatrik atau psikososial dilaksanakan 

sejak dimulainya pemberian pelayanan kesehatan jiwa 
terhadap ODGJ.Pelaksanaan rehabilitasi psikiatrik atau 
psikososial merupakan tanggung jawab Menteri yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. 

 
Rehabilitasi psikiatrik atau psikososial dilakukan di: 

(a). fasilitas pelayanan kesehatan, seperti: Rumah Sakit Umum 
yang dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
serta rumah sakit swasta ; 
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(b)  fasilitas pelayanan non kesehatan, seperti: pusat 
rehabilitasi berbasis komunitas, bengkel kerja (sheltered 
workshop), halfway house, dan rumah singgah; dan/atau  

(d)  lingkungan masyarakat. 
 

2). Rehabilitasi Sosial 
Rehabilitasi sosial adalah rehabilitasi yang dilaksanakan 
khusus terhadap ODGJ terlantar, yang meliputi ODGJ: 
(a). tidak mampu; 
(b). tidak mempunyai keluarga; dan/atau 
(c). tidak diketahui keluarganya.  
 
Rehabilitasi sosial tersebut dilaksanakan di panti rehabilitasi 
sosial milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Selain itu, 
rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan di panti rehabilitasi 
sosial milik swasta.Pelaksanaan rehabilitasi sosial merupakan 
tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang sosial. 

 
ODGJ yang mendapatkan rehabilitasi sosial tetap mempunyai 
akses terhadap pelayanan dan obat psikofarmaka. 
Panti rehabilitasi sosial milik swasta yang tidak memberikan 
akses pelayanan dan obat psikofarmaka terhadap ODGJ serta  
tidak melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan standar profesi 
dan Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa dikenai sanksi 
administrasi berupa: 
(a). teguran lisan; 
(b). teguran tertulis; 
(c). pembekuan kegiatan; 
(d). pencabutan izin; dan/atau 
(e). penutupan. 

Upaya rehabilitatif di fasilitas rehabilitasi dilaksanakan 
dalam bentuk: 
(a). pemberian pelatihan keterampilan khusus bagi ODGJ; 

dan 
(b). pemulihan kemampuan ODGJ agar dapat beraktivitas dan 

beradaptasi di masyarakat. 
 

7. Tugas, Tanggung Jawab, Dan Wewenang 
 

Kesehatan tidak hanya mencakup kesehatan fisik semata, melainkan 
juga keadaan mental/jiwa serta sosial yang sejahtera yang 
memungkinkan setiap orang hidup secara produktif. Kesehatan jiwa 
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan dan 
merupakan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas 
hidup yang utuh. Pemerintah wajib melakukan berbagai langkah 
nyata guna menciptakan kesehatan jiwa masyarakat yang baik 
namun dalam kenyataan hidup sehari-hari, masalah kesehatan jiwa 
tampaknya masih kurang mendapat perhatian. Hal tersebut salah 
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satunya tampak dari belum adanya sistem perundang-undangan 
yang cukup banyak membantu dalam hal peningkatan upaya 
pelayanan kesehatan jiwa dan yang dapat melindungi penderita 
gangguan jiwa sebagai kelompok masyarakat yang sering kali 
”ditiadakan” hak-haknya. Dalam hal ini banyak masalah yang 
dihadapi oleh penderita gangguan jiwa di Indonesia yang harus 
ditangani oleh pemerintah. Permasalahan tersebut diantaranya:  
a. akses komunikasi,informasi, dan edukasi tentang kesehatan jiwa 

sangat tidak memadai; 
b. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan jiwa; 
c. sumber daya manusia kesehatan jiwa sangat terbatas jumlahnya; 
d. Ketersediaan obat sangat terbatas;dan 
e. Pembiayaan.  

 
Oleh sebab itu perlu ditentukan kewenangan, tanggungjawab 

dan tugas pemerintah Untuk mengatasi permasalahan diatas.  
a. Akses informasi 

Banyak penderita gangguan jiwa tidak mendapatkan 
pengobatan, salah satu penyebabnya adalah informasi tentang 
kesehatan jiwa sangat tidak memadai. Dalam hal ini tidak ada 
informasi memadai kepada public bahwa gangguan jiwa berat 
adalah masalah medis yang bisa diobati. Ketidak tahuan ini 
merata di masyarakat sehingga berujung pada pemasungan 
terhadap penderita gangguan jiwa berat. Banyak mitos di 
masyarakat yang mengatakan bahwa gangguan jiwa berat, 
bukanlah masalah medis, namun disebabkan oleh hal-hal mistis 
seperti kesurupan, kena guna-guna, hal seperti ini menyebabkan 
keluarga mengobati dengan cara spirituak tradisional seperti ke 
dukun dan orang pintar. Penderita biasanya baru dibawa ke 
dokter setelah penanganan non medis tidak berhasil. Akibatnya 
penderita mendapatkan penanganan medis setelah bertahun-
tahun atau bahkan puluhan tahun menderita. Keterlambatan 
penanganan medis menghabiskan bertahun-tahun usia produktif 
penderita serta berdampak besar pada kesempatan penderita 
untuk pulih maksimal. Untuk mengatasi hal ini maka Pemerintah 
berkewajiban untuk memberikan komunikasi, informasi, dan 
edukasi  yang masif, konsisten, sistematik, dan 
berkesinambungan kepada public tentang gangguan jiwa dan 
penanganannya sangat dibutuhkan. Salah satu layanan informasi 
yang efektif adalah dalam bentuk iklan layanan masyarakat di 
televise. Selain itu informasi seperti poster, leaflet dan lain-lain, 
selayaknya tersebar secara merata, terutama disediakan di rumah 
sakit –rumah sakit umum, puskesmas-puskesmas dan posyandu. 
Hal ini selain menjadi tugas pemerintah, pemerintah daerah  
tingkat propinsi, kabupaten/kota  harus bekerjasama dalam hal 
pemberian layanan informasi kepada seluruh masyarakat dari 
pedesaan sampai perkotaan.  

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam hal 
pemberian layanan informasi yaitu membuat program atau tema 
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yang akan disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk 
penyuluhan mengenai penyakit gangguan jiwa dan pemerintah 
daerah bertugas menjalankan program atau tema yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah, selain itu pemerintah daerahpun 
diberikan kewenangan pula untuk menentukan tema atau cara 
penyampaian informasi melalui penyuluhan kepada masyarakat 
sesuai dengan kondisi daerah.  

 
b. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan jiwa 

Jika informasi mengenai masalah kesehatan jiwa sampai kepada 
masyarakat tetapi factor pendukungnya tidak memadai maka hal 
ini tidak ada gunanya bila layanan medis untuk kesehatan jiwa 
tidak disediakan. Saat ini layanan medis di Indonesia hanya 
tersedia di rumah sakit jiwa dan beberapa rumah sakit umum di 
kota-kota besar. Layanan ini tidak terjangkau oleh sebagian 
besar penduduk yang tinggal di desa-desa jauh dari kota. 
Faktanya perbandingan antara ketersediaan layanan dengan 
prevalensi jumlah penderita gangguan jiwa sangat tidak 
berimbang. Rumah sakit jiwa di Indonesia hanya berada 
sebagian besar di ibu kota propinsi dan kota-kota besar lainnya. 
Bahkan beberapa propinsi sama sekali tidak memiliki rumah 
sakit jiwa. Dalam kondisi seperti ini tidak ada pilihan lain bagi 
penderita gangguan jiwa yang propinsinya tidak memiliki layanan 
jiwa. Mereka harus dibawa dalam keadaan mengamuk atau 
gaduh gelisah selama perjalanan ke propinsi terdekat yang 
memiliki layanan jiwa. Hal ini dimungkinkan dilakukan oleh 
pihak keluarga jika mereka memiliki uang. Bagaimana dengan 
keluarga yang tidak memiliki uang, sementara penderita 
mengamuk atau mengganggu orang lain. Oleh sebab itu tidak 
heran jika satu-satunya pilihan adalah dengan memasungkan 
penderita.   
 

Dalam kondisi di atas maka Pemerintah harus 
menentukan suatu kebijakan dalam mengatasi persoalan ini 
yaitu berwenang untuk menunjuk rumah sakit umum daerah, 
rumah sakit umum baik yang berada di propinsi, 
kabupaten/kota memberikan pelayanan kesehatan jiwa  
berkoordinasi dengan pemerintah propinsi, kabupaten/kota, jadi 
tidak hanya tertumpu pada rumah sakit jiwa, bahkan 
puskesmaspun dapat ditunjuk untuk memberikan pelayanan 
kesehatan jiwa karena sangat dekat dengan masyarakat yang 
ada di pedesaan. Oleh sebab itu agar puskesmas dapat 
menjalankan pelayanan kesehatan jiwa maka Pemerintah harus 
memasukan pelayanan kesehatan jiwa kedalam program pokok 
puskesmas karena selama ini pelayanan kesehatan jiwa di 
puskesmas hanya masuk ke point kewajiban pengembangan. 
Dengan begitu maka pemerintah daerah dapat menjalankan 
pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya didaerah kota tetapi juga 
sampai pada pedesaan.  
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Pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan propinsi, 

kabupaten/kota bertugas memberikan pelatihan atau informasi 
kepada tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit umum, 
rumah sakit umum daerah dan puskesmas mengenai pelayanan 
kesehatan jiwa. Pemerintah daerah berwenang untuk 
memerintahkan kepada puskesmas agar melakukan konseling 
kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan jiwa 
kepada penderita gangguan jiwa. Selain itu pemerintah dan 
pemerintah daerah bertanggungjawab dalam menyediakan 
sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan 
jiwa.  Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggungjawab 
dalam hal rehabilitas terhadap orang yang telah sembuh dari 
gangguan jiwa dengan mendirikan panti-panti rehabilitasi baik 
yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah 
yang tidak hanya didirikan di tingkat pusat  tetapi juga didirikan 
pada tingkat propinsi,dan kota/kabupaten. Dalam hal 
pengobatan maupun rehabilitasi terhadap penyakit jiwa maka 
Pemerintah berwenang untuk membuat standarisasi pelayanan 
kesehatan jiwa masyarakat sehingga dalam melaksanakan 
pelayanan kesehatan jiwa setiap daerah mengacu kepada 
standarisasi.  

 
c. Sumber daya manusia kesehatan jiwa 

Di Indonesia tidak hanya kurang dalam hal fasiltas 
pelayanan kesehatan jiwa, tenaga professional kesehatan jiwa 
juga sangat sedikit jumlahnya. Dibandingkan dengan jumlah 
penduduk Indonesia pada tahun 2011 yang sekitar 241 juta jiwa, 
jumlah psikiater yang ada hanya sekitar 600 orang atau 2,49 
psikiater untuk I juta penduduk dari jumlah penduduk dan 
jumlah psikolog klinis masih sekitar 365 orang (1,51 psikolog 
klinis untuk 1 juta penduduk). Bandingkan dengan Thailand 
dimana jumlah psikiaternya adalah 6,6 psikiater untuk satu juta 
penduduk. Dari 600 orang tenaga psikiater itu sekitar dua 
pertiganya berada di pulau Jawa. Sepertiganya tersebar di 
seluruh Indonesia. Dari dua pertiga jumlah psikiater yang ada di 
pulau Jawa, setengahnya berada di Jakarta. Situasi ini 
menunjukkan kepincangan yang besar dalam ketersediaan 
tenaga psikiater di Indonesia antara Jakarta-Jawa dan daerah-
daerah lain di Indonesia.5 Oleh sebab itu diperlukan sumber 
daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam 
melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa ya maksimal.  

 
Pemahaman yang sempit mengenai kesehatan jiwa, 

menyebabkan batasan tentang siapa saja tenaga kesehatan di 
bidang kesehatan jiwa belum sepenuhnya jelas. Belum semua 

                                                            
5 WHO bulletin, Volume 89, Number 3, March 2011, 184‐194, The Mental  Health Workforce gap in low‐and 
middle‐income countries: a needs‐based approach. 
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profesi yang selama ini terlibat dalam pelayanan kesehatan jiwa 
tercatat secara resmi dan terakomodir dengan baik. Profesi 
kesehatan dibidang kesehatan jiwa masih cenderung didominasi 
oleh dokter dan perawat. Hal ini juga berakibat pada persepsi 
masyarakat luas (termasuk para peserta didik dibidang 
kesehatan jiwa sendiri), bahwa tenaga kesehatan dibidang 
kesehatan jiwa hanya terbatas pada dokter dan perawat. 
Pandangan yang keliru juga terjadi pada pemahaman bahwa 
kesehatan jiwa hanya dibutuhkan oleh mereka yang sudah 
mengalami gangguan psikotik.  

 
Dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa 

perlu menambah jumlah tenaga kesehatan. Oleh sebab itu untuk 
mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah bertugas 
melakukan upaya-upaya afirmatif agar ada lebih banyak orang 
yang berminat untuk berkecimpung dibidang kesehatan jiwa. 
Salah satu upaya afirmatif yang penting adalah pemerintah 
membuat program pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa 
kedokteran untuk belajar disiplin ilmu psikiatri. Upaya ini akan 
cepat menambah jumlah tenaga psikiater di Indonesia. Apabila 
upaya ini diikuti dengan ikatan dinas sebagai prasyarat 
penerimaan beasiswa, ini akan memastikan penyebaran tenaga 
psikiater secara lebih merata di Indonesia. Selain itu Pemerintah 
Daerahpun dapat membuat program beasiswa bagi calon 
mahasiswa kedokteran yang berminat mempelajari ilmu psikiatri 
dan setelah lulus dapat menjadi psikiater di daerahnya, sehingga 
dalam hal ini Pemerintah  dan Pemerintah Daerah dapat 
bekerjasama.  

 
Perlu diingat keberadaan pekerja sosialpun sangat penting 

dalam hal pelayanan kesehatan jiwa dalam upaya rehabilitative, 
yang bertujuan pada pemulihan fungsi. Pekerja social sangat 
berperan dalam upaya restorasi fungsi psikososial dan 
meningkatkan kualitas hidup pasien. Dalam hal ini Pemerintah 
daerah berwenang untuk menambah atau merekrut pekerja 
social yang akan bekerja di panti-panti tuna laras baik yang 
dipekerjakan di panti tuna laras milik pemerintah daerah 
maupun pantai laras swasta , selain itu pemerintah maupun 
pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap kesejahteraan 
tenaga kesehatan dan pekerja social yang melaksanakan 
pelayanan kesehatan jiwa, mengingat pekerjaan yang mereka 
kerjakan memiliki resiko yang tinggi terhadap keselamatan 
mereka.  

 
 
 

d. Ketersediaan obat sangat terbatas 
Obat adalah factor utama dalam penanganan penderita 

gangguan jiwa berat. Ketersediaan obat-obatan untuk gangguan 
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jiwa mengikuti ketersediaan layanan kesehatan jiwa di 
masyarakat. Bila layanan kesehatan jiwa tak tersedia, sudah 
pasti obat-obatanpun tidak tersedia. Di beberapa tempat tenaga 
kesehatan sudah dilatih untuk menangani pasien gangguan 
jiwa, namun obat-obatan tidak tersedia. Jika kondisinya seperti 
ini maka akan sia-sia saja pelatihan yang diberikan kepada 
tenaga kesehatan. Di tempat lain, obat-obatan tersedia, namun 
taka da tenaga kesehatan setempat yang mampu 
memberikannya. Oleh karena ketidak tersediaan obat berakibat 
sangat buruk bagi penderita, pemerintah wajib berupaya 
maksimal untuk memastikan tersedianya layanan kesehatan 
dan obat-obatan ditempat yang mudah diakses oleh penderita 
gangguan jiwa di Indonesia.  

 
Obat-obatan, apalagi obat anti psikotik, dapat 

menimbulkan efek samping pada sebagian individu. Obat anti 
psikotok yang kebanyakan digunakan di Indonesia adalah obat-
obatan generasi pertama yang digunakan semenjak tahun 1950 
an. Efek samping yang berat dari obat generasi pertama ini 
membuat Efek samping paling menonjol dari obat ini adalah 
masalah yang terkait dengan extrapyramidal sindrom (EPS). Ada 
empat tipe EPS yaitu gejala Parkinson, dystonia, akathisia dan 
tardive dyskinesia.  Efek samping yang berat dari obat generasi 
pertama ini membuat banyak pasien yang enggan minum obat 
dan mengakibatkan banyak kasus putus obat yang memicu 
kekambuhan. Untungnya semenjak tahun 1990 an telah 
ditemukan obat-obat anti psikotik generasi baru. Obat-obat 
generasi baru ini mempunyai efek samping yang jauh lebih bisa 
ditoleransi oleh pasien disbanding obat generasi pertama. Bagai 
banyak pasien, obat generasi baru ini memberikan kesempatan 
untuk pulih tanpa harus menanggung efek samping yang berat. 
Dinegara-negara maju obat generasi kedua ini telah hamper 
sepenuhnya menggantikan obat generasi pertama.  

 
Awalnya ada kendala mahalnya harga obat geenrasi kedua 

ini. Namun setelah masa paten beberapa merek berakhir, obat-
obatan ini telah dibuat generiknya dengan harga yang jauh lebih 
murah. Di Indonesia obat-obatan generasi kedua ini telah 
masuk semenjak tahun 1998, dan beberapa tahun terakhir ini 
telah beredar pula obat generasi kedua yang generic. 

 
Obat generasi kedua ini sudah masuk dalam Daftar Obat 
Esensial (DOEN) namun ketersediaannya masih sangat terbatas. 
Akibatnya sebagian besar pasien di Indonesia tetap ahrus 
menggunakan obat geenrasi lama, walaupun pada sebagian 
pasien, efek sampingnya cukup berat, apalagi setelah 
pemakaian jangka panjang. 
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Untuk memfasilitasi pasien yang tidak bisa beradaptasi 
dengan obat generasi pertama, pemerintah bertanggung jawab 
mengupayakan agar obat generasi kedua, setidaknya yang 
generic, atau menyediakan obat  sesuai standar  yang 
dibutuhkan oleh ODGJ secara merata di seluruh wilayah 
Indonesia.  

 
Harga obat-obatan untuk kesehatan jiwa masih mahal. 

Untuk penderita gangguan jiwa berat yang memerlukan 
pengobatan dalam jangka waktu lama, perlu ada intervensi dari 
pemerintah untuk memastikan harga obat bisa dijangkau oleh 
masyarakat.   

 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab 

dalam menyelenggarakan kesehatan jiwa. Masalah kesehatan 
jiwa tidak semata-mata berhubungan dengan aspek klinis, 
namun lebih banyak menyangkut masalah psikososial seperti 
stigma masyarakat, kekerasan, dan upaya bunuh diri. Oleh 
karena itu, penyelenggaraan kesehatan jiwa tidak hanya 
ditumpukan pada satu instansi melainkan dibutuhkan upaya 
lintas sektor dalam menanggulangi permasalahan kesehatan 
jiwa di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan  membuat program 
kesehatan jiwa ke dalam program lintas sector diantaranya:  
1). membuat hotline service number oleh (Kemenkes), 

rehabilitasi berbasis masyarakat, dan tim reaksi cepat 
(Kemsos),Program Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan program Telepon 
Sahabat Anak (Kementerian PP dan PA).  

2) peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan 
mengikutsertakan pemberdayaan perempuan.  

3). pengembangan model pembangunan kesehatan jiwa yang 
berfokus pada perlindungan anak dan kelompok rentan, 
seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah, korban 
bencana alam, maupun korban kekerasan.  

4).  peningkatan sistem rujukan kesehatan jiwa.  
5).  penguatan program PNPM, baik PNPM Mandiri Pedesaan 

dan PNPM Generasi untuk pemberdayaan Orang Dengan 
Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sudah sembuh. 

 
Intensifikasi koordinasi dan sinergi pelaksanaan kebijakan 

melalui kelembagaan fungsional yang dikoordinasi oleh 
Kemenkokesra. Diharapkan peran serta seluruh stakeholder, 
kementerian, lembaga dan badan yang terkait dengan kewajiban 
yang sama untuk menyukseskan program penanggulangan 
masalah kesehatan jiwa di Indonesia. 

 
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

pemerintah dan pemerintah daerah diberikan kewewenangan 
untuk melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa. Untuk pemerintah 
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kewenangan yang diberikanseperti:menyusunprogram  
penyuluhan tentang kesehatan jiwa;membuat standardisasi 
pelayanan kesehatan jiwa;mengintegrasikan kesehatan jiwa ke 
dalam program pokok puskesmas;mengintegrasikan pelayanan 
kesehatan jiwa di rumah sakit umum di tingkat pusat dan 
daerah;menambah sumber daya manusia kesehatan jiwa yang 
akan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa: menyusun 
program pemberian beasiswa untuk pengadaan dan 
pengembangan sumber daya manusia kesehatan jiwa, 
danmelakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Upaya 
Kesehatan Jiwa dan Sumber Daya Di Bidang Kesehatan Jiwa. 

 
Sedangkan untuk pemerintah daerah dalam 

melaksanakan upaya kesehatan jiwa diberikan kewenangan 
seperti:menambah sumber daya manusia kesehatan jiwa yang 
akan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa: menyusun 
program pemberian beasiswa untuk pengadaan dan 
pengembangan sumber daya manusia kesehatan jiwa; 
danmelakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Upaya 
Kesehatan Jiwa dan Sumber Daya Di Bidang Kesehatan Jiwa, 
mengingat dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan 
upaya kesehatan jiwa, terdapat kemungkinan terjadi 
pelanggaran karena ODGJ merupakan kelompok yang rentan 
terhadap perlakuan salah. Berdasarkan pengumpulan data 
primer dan data sukender, realitas permasalahan di beberapa 
fasilitas kesahatan jiwa (baik rumah sakit jiwa maupun panti 
rehabilitas) antara lain pelayanan terbatas, kekurangan tenaga 
yang mampu menangani ODGJ, penempatan ODGJ,dalam 
bangsal besar yang terkunci bersama-sama sehingga 
menimbulkan tekanan luar biasa pada ODGJ, pelayanan 
rehabilitasi yang belum memiliki program yang menyiapkan 
ODGJ, terjun ke masyarakat, serta belum tersedianya kelompok 
dukungan keluarga. Selain itu, terdapat beberapa kasus 
tindakan kekerasan kepada ODGJ, yang terjadi di beberapa 
panti rahabilitasi swasta yang juga bertindak sebagai layanan 
pengobatan alternatif/tradisional/non-medis.Tindakan 
kekerasan terhadap pasien kerap diklaim sebagai bagian dari 
pengobatan.Banyak terjadi pelanggaran di fasilitas kesehatan 
jiwa akibat layanan yang tidak profesional seperti pengobatan 
yang dilakukan oleh fasilitas yang seharusnya tidak berwenang, 
panti yang menolak akses/masuknya pelayanan medis. 

 
Berbagai permasalahan yang terjadi tersebut 

membutuhkan pengawasan baik terhadap penyelenggaraan 
upaya kesehatan jiwa maupun terhadap sumber daya di bidang 
kesehatan jiwa oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam 
bentuk pemantauan dan evaluasi sesuai dengan tugas dan 
wewenangnya.Pengawasanbertujuan agar penyelenggaraan 
upaya kesehatan jiwa berjalan sesuai dengan penetapan 
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pedoman standar pelayanan minimal yang berorientasi pada 
kepentingan dan kebutuhan ODGJ serta menjamin bahwa hak 
ODGJ dihargai dan dipenuhi selama penanganan di fasilitas 
pelayanan kesehatan jiwa. Pengawasan juga bertujuan agar 
penanganan ODGJ  berperspektif hak asasi manusia. 

 
8. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Hukum 

(Visum et Repertum Psikiatricum) 
Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dilakukan terhadap seseorang 

untuk mengetahui kondisi jiwanya yang dinilai berbeda atau 
menyimpang dengan kondisi kejiwaan orang pada umumnya. 
Perbedaan atau penyimpangan kondisi kejiwaan ini dapat dilihat 
dari perbuatan seseorang yang cenderung dapat merugikan 
dan/atau membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Lantas 
apa sebenarnya yang menjadi keterkaitan antara pemeriksaan 
kesehatan jiwa seseorang dan kepentingan penegakan hukum? atau 
apa urgensi dari pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan 
penegakan hukum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada 
baiknya dilihat dari sudut pandang hukum itu sendiri.  

 
Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum 
(visum et repertum psikiatricum) pada dasarnya dilakukan untuk 
menilai apakah seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa 
(gangguan kesehatan jiwa) dalam melakukan suatu perbuatan 
hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Hal ini tidak lain 
bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat atau 
bagi orang yang terganggu jiwanya tersebut. Apabila hasil dari 
pemeriksaan kesehatan jiwa menunjukkan bahwa seseorang 
terbukti mengalami gangguan jiwa, maka besar kemungkinan hakim 
akan memutuskan orang tersebut dapat dibebaskan 
pertanggungjawabannya secara hukum.  
a. Dasar Hukum 

Dari sudut pandang hukum perdata, setiap orang pada dasarnya 
mempunyai hak yang sama untuk melakukan suatu perbuatan 
atau tindakan hukum. Namun pelaksanaan hak untuk 
melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum harus 
dibatasi dan diberikan aturan oleh negara agar tidak melanggar 
hak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dalam Pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata/Burgelijk Wetboek (BW)) diatur mengenai 
hubungan antara seseorang dan orang lain yang dapat 
melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum (yang dalam 
hal ini melakukan perjanjian). Salah satu syarat seseorang dapat 
melakukan perbuatan atau tindakan hukum adalah adanya 
“Kecakapan atau Cakap Hukum”6. 

                                                            
6 Dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatur mengenai syarat sahnya perjanjian, yang 

mencakup : 
1. Adanya kesepakatan 
2. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum 
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Cakap hukum disini bermakna bahwa seseorang dalam 
melakukan perbuatan hukum itu haruslah orang yang tidak 
berada dibawah pengampuan atau perwalian. Arti dari “tidak 
berada dibawah pengampuan atau perwalian” itu sendiri ialah 
bahwa seseorang itu dianggap sudah dewasa dan sehat 
pikirannya (dan jiwanya). Apabila seseorang dalam melakukan 
suatu perbuatan hukum dan ternyata belum dewasa atau tidak 
sehat pikirannya (mempunyai masalah gangguan kejiwaan) maka 
secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut dapat 
dibatalkan. Untuk menentukan seseorang itu telah dewasa atau 
belum mungkin adalah perkara yang mudah sebab hal ini bisa 
dilihat dari penampilan fisik atau identitas yang dimiliki dari 
orang tersebut. Lain halnya dengan orang yang tidak sehat 
pikirannya atau terganggu jiwanya. Hal ini jelas memerlukan 
pemeriksaan lebih lanjut dan mendalam oleh dokter spesialis 
kesehatan jiwa atau psikiater. Pemeriksaan ini penting artinya 
karena apabila seseorang terbukti mengalami gangguan 
kejiwaan, maka segala perbuatan yang dilakukan menjadi tidak 
sah dan dapat dibatalkan dan orang tersebut tidak dapat 
dimintakan pertanggungjawaban. Hal ini jelas akan 
menimbulkan dampak (kerugian) baik bagi orang yang menderita 
gangguan jiwa itu sendiri dan/atau terutama bagi orang atau 
pihak lain yang melakukan hubungan hukum dengan orang 
yang menderita gangguan jiwa.  

 
Sama halnya dari sudut pandang hukum perdata, dari sudut 
pandang hukum pidana pun juga mengatur mengenai pelepasan 
tanggungjawab pidana atau yang dikenal dengan istilah “alasan 
penghapus pidana (strafuitsluitingsground)”. Alasan penghapus 
pidana ini dapat diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus 
dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa) yang 
jika dipenuhi menyebabkan, meskipun terhadap semua unsur 
tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, tidak dapat 
dijatuhkan pidana. Sesuai dengan ajaran daad-dader strafrecht 
alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi :7 
a. alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) yaitu alasan yang 

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, 
berkaitan dengan tindak pidana (strafbaarfeit); dan 

b. alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgrond) yaitu alasan yang 
menghapuskan kesalahan terdakwa, berkaitan dengan 
pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaarheid). 

 

                                                                                                                                                                                         
3. Objek yang tertentu 
4. Klausula yang halal 

7 Diambil dari Nico Keijer, 1990 : 1 melalui 
http://fristianhumalanggionline.wordpress.com/2008/05/26/alasan-penghapus-
pidana/, diunduh pada tanggal 9 April 2012. 
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Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembenar yang 
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
yaitu: 
a. keadaan darurat (noodtoestand);  
b. pembelaan terpaksa (noodweer);  
c. melaksanakan ketentuan undang–undang; dan 
d. menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa 

yang berwenang. 
Sedangkan alasan penghapus pidana yang termasuk alasan 
pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu: 
a. tidak mampu bertanggungjawab; 
b. daya paksa (overmacht);  
c. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces); 

dan 
d. menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. 
Apabila dilihat dari alasan-alasan penghapus pidana tersebut, 
maka alasan penghapusan pidana yang tepat dan terkait dengan 
pelepasan tanggungjawab pidana seseorang yang mengalami 
gangguan jiwa adalah alasan pemaaf, khususnya bagian yang 
mengatur mengenai “tidak mampu bertanggungjawab”. Alasan 
pemaaf bagi seseorang yang terbukti tidak mampu 
bertanggungjawab yang diakibatkan mengalami gangguan jiwa 
diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dimana 
disebutkan : 
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena 
jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) 
atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak 
dipidana. 

(2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena 
sakit berubah akal, maka hakim boleh memerintahkan 
menempatkan ia di rumah sakit gila selama-lamanya satu 
tahun untuk diperiksa. 
 

Dalam memorie van Toelicting yang dimaksud tidak mampu 
bertanggungjawab adalah dalam hal seseorang tidak ada 
kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat 
mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang–undang. 
Dalam hal seseorang tersebut berada dalam suatu keadaan yang 
sedemikian rupa, sehinga tidak dapat menginsyafi bahwa 
perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat 
menentukan akibat perbuatannya8.  

 
Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau 

pandangan ahli jelas, bahwa orang yang terganggu jiwanya (cacat 
                                                            
8 Diambil dari Sudarto 1987 : 951 melalui 

http://fristianhumalanggionline.wordpress.com/2008/05/26/alasan-penghapus-
pidana/, diunduh pada tanggal 9 April 2012. 
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jiwanya) baik disebabkan oleh gangguan psikis maupun 
gangguan fisik tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya atau dengan kata lain orang tersebut tidak dapat 
dimintakan pertanggungjawaban pidana 
(toerekeningsvatbaarheid atau criminal responsibility). 
Konsekuensi ini membawa dampak bahwa hakim tidak 
diperkenankan untuk menjatuhkan pidana karena keadaan jiwa 
seseorang.  

 
Meski dari sudut pandang hukum, baik perdata maupun pidana, 
jelas menyatakan bahwa seseorang yang terbukti menderita 
gangguan jiwa tidak dapat dituntut ganti rugi secara perdata 
atau dijatuhkan pidana (mendapatkan hak pelepasan 
tanggungjawab), di kalangan masyarakat sendiri aturan ini 
masih terbilang kontroversi. Kontroversi pembelaan atau 
pelepasan tanggungjawab seseorang akibat gangguan jiwa adalah 
pertentangan klasik antara hak individu dan perlindungan 
masyarakat. Masyarakat yang berpandangan kemanusiaan 
berpendirian bahwa mereka yang terganggu jiwanya tidak dapat 
dimintai pertanggungjawabannya. Pada waktu yang sama di 
pihak lain, masyarakat menuntut perlindungan terhadap 
tindakan-tindakan kriminal9.  
 

b. Dasar Kewenangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa  
Hakim dalam sidang pengadilan, sebelum memutuskan 
seseorang untuk lepas dari pertanggungjawaban baik secara 
perdata maupun pidana, dapat memanggil seorang ahli 
kedokteran jiwa (psikiater) untuk memberikan keterangan ahli10. 
Tujuannya untuk memastikan dan menetapkan apakah 
seseorang itu menderita gangguan jiwa atau tidak. Keterangan 
ahli ini mengenai ada tidaknya gangguan jiwa pada seseorang 
dikaitkan dengan dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkan 
perbuatannya (baik secara perdata maupun pidana)11. Melalui 
keterangan dari ahli kedokteran jiwa (psikiater) ini juga hakim 
berwenang menetapkan terdakwa untuk dirawat di rumah sakit 
(Pasal 44 ayat (2) KUHP). 
 

                                                            
9 Erman Rajagukguk, Seberapa Jauh Tanggung Jawab Penderita Ganggungan Jiwa, 

diambil dari ermanhukum.com/Makalah ER PDF/Seberapa Jauh Tanggung Jwab 
Penderita Gangguan Jiwa.pdf 

10 Pasal 1 butir g Ketentuan Umum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) menyebutkan: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh 
seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk 
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. 

11 dr. Rudi Salan, Kepala Subdirektorat Epidemiologi dan psikofarmakologi, Direktorat 
Kesehatan Jiwa, Depkes RI, Pengertian Pertanggungjawaban Kriminal Atas Perbuatan 
Individual Dalam Rangka Visum et Repertum Psikiatrikum, diunduh melalui 
http://www.kalbe.co.id/files/cdk/files/06_PengertianPertanggungjawabanKriminal.pdf
/06_PengertianPertanggungjawabanKriminal.pdf, tanggal 9 April 2012. 



 NA KESWA 15 Oktober  2012/PUU.KESRA (setelah presentasi ke deputi puu) 

 
72 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan,  khususnya Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) juga 
disebutkan bahwa:  
(1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan 

hukum (visum et repertum psikiatricum) hanya dapat 
dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas 
pelayanan kesehatan. 

(2) Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga 
mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim 
dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai 
dengan standar profesi. 
 

Terkait dengan pemeriksaan kesehatan jiwa oleh dokter spesialis 
kesehatan jiwa (psikiater) sampai saat ini sebenarnya 
meninggalkan permasalahan yang belum terpecahkan. Bahkan 
oleh isi dari Pasal 150 ayat (1) itu sendiri. Hal ini dikarenakan 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
diatur bahwa yang berhak untuk meminta keterangan ahli selain 
hakim adalah penyidik dan tersangka atau terdakwa12. 
Ketentuan dalaam KUHAP ini justru dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum karena keterangan ahli dari dokter 
spesialis jiwa atau psikater yang diajukan oleh masing-masing 
pihak dapat berbeda-beda. Seharusnya menurut aturan yang 
lama hanya hakim yang berhak mengajukan saksi ahli untuk 
memberikan keterangan dalam sidang pengadilan13.  
 

Selanjutnya mengenai penetapan status kecapakan hukum 
seseorang yang diduga mengalami ganggungan jiwa oleh tim 
dokter (dokter spesialis jiwa/psikiater) sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 150 ayat (2) juga masih menimbulkan perdebatan 
dan pertanyaan, terutama tertuju pada kemampuan dan 
kompetensi seorang dokter spesialis jiwa atau psikiater untuk 
menetapkan pertanggungjawaban pidana seorang terdakwa. Ada 
yang berpendapat masalah pertanggungjawaban (atau 
kesalahan, schuld, culpa) adalah masalah psikiatri dan oleh 
karenanya seorang psikiatri dapat lebih pasti menentukannya 
daripada hakim. Hanya psikiaterlah yang dapat menentukannya 
secara ilmiah. Namun ada pula pendapat yang bertentangan 
yaitu hanya hakimlah yang dapat menentukan apakah suatu 
perbuatan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, sedangkan 

                                                            
12 Pasal 120ayat (1) KUHAP menyebutkan: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia 

dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. 
Dalam Pasal 65 KUHAP juga menyebutkan: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk 
mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus 
guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Selanjutnya dalam 
Pasal 180 ayat (1) KUHAP disebutkan: Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan 
duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat 
meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang 
berkepentingan”. 

13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966, Pasal 5 ayat (1) sub e. 
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tugas psikiater hanya menetapkan fakta medik-psikiatrik saja14. 
Sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP, memang 
seharusnya hakimlah yang berwenang untuk menentukan status 
kecakapan hukum seseorang, adapun pskiter hanya sebatas 
memberikan keterangan ahli mengenai apakah seorang terdakwa 
atau tersangka menderita gangguan jiwa atau tidak. 

Selain pengaturan yang masih menimbulkan 
ketidakpastian hukum diatas, masih ditambah lagi dengan 
kenyataan bahwa sampai saat ini juga belum ada pedoman atau 
alat ukur bagi dokter spesialis kesehatan jiwa (psikiater) untuk 
menentukan keadaan kesehatan jiwa seseorang terkait dengan 
pertanggungjawaban pidananya. Dalam sejarahnya pun 
(termasuk dalam perkembangannya diluar negeri) ternyata tiap 
ahli mempunyai pandangan yang berbeda mengenai rumusan 
dan alat (tes) yang dapat digunakan untuk mengukur gangguan 
jiwa seseorang. Di Indonesia sendiri sepanjang yang diketahui 
telah ada suatu hasil kesepakatan kerja mengenai tata cara 
pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan 
hukum15. Namun tetap hasil kesepakatan tersebut belum dapat 
memuaskan semua pihak, termasuk dikalangan psikiater sendiri 
sehingga perlu perkembangan lebih lanjut. 

 
Untuk itu menjamin adanya kepastian hukum adalah 

sangat penting saat ini bagi ahli hukum, ahli kedokteran 
(kedokteran umum dan kedokteran jiwa), penegak hukum atau 
instansi lain yang terkait untuk merumuskan suatu standar bagi 
dokter spesialis jiwa (psikiater) untuk melakukan pemeriksaan 
terkait dengan visum et repertum psikiatricum. Sehingga dengan 
demikian ke depannya dokter spesialis jiwa (psikiater) akan 
mempunyai standar dan suara yang sama ketika diminta 
keterangannya dalam menentukan pertanggungjawaban 
perbuatan hukum seorang yang diduga menderita gangguan 
jiwa. 

 
 
 

c. Kasus Pertanggungjawaban Karena Alasan Kesehatan Jiwa  
Banyak contoh kasus pertanggungjawaban yang dilakukan 

oleh orang yang menderita gangguan jiwa yang terjadi baik di 
luar negeri maupun di Indonesia. Sebagian besar kasus itu 
terkait dengan pertanggungjawaban pidana karena sebagaimana 
diketahui hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik. 
Beberapa contoh yang dapat dikemukakan disini misalnya kasus 

                                                            
14 Rudi Salan, Ibid, hal 29. 
15 Rudi Salan, Op.cit. hal 3. Direktorat Kesehatan RI pada tahun 1983 telah menyusun 

suatu kelompok studi nonformal yang mempelajari masalah terutama yang berkaitan 
dengan visum et repertum psikiatrikum. Bahan-bahan pemikiran kelompok studi ini 
kemudian disempurnakan dalam Pertemuan Keifer Kesehatan Jiwa tentang visum et 
repertum psikiatrikum pada 25 – 26 Januari 1984 di Jakarta.  
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percobaan pembunuhan terhadap Raja George III dari Inggris 
oleh James Hadfield, dalam keyakinannya yang salah (delusi) 
Tuhan akan menghancurkan dunia dan untuk mencegahnya ia 
harus mengorbankan dirinya sendiri. Karena sebagai orang yang 
saleh dan tidak mau melakukan tindakan tercela bunuh diri, 
maka ia melakukan percobaan pembunuhan terhadap raja 
dengan perhitungan negara akan menjatuhkan hukuman mati 
kepadanya. Meskipun telah melakukan upaya percobaan 
pembunuhan, namun akhirnya James Hadfield justru 
dibebaskan dari hukuman mati karena dianggap sakit jiwa atau 
gila. Contoh kasus lain yang paling fenomenal belakangan ini 
adalah kasus pembunuhan masal (77 orang warga Norwegia) 
yang dilakukan oleh Anders Bahring Breivik, seorang warga 
Norwegia. Kasus ini sendiri masih dalam tahap pemeriksaan 
pengadilan, dan menurut pembelaan pengacaranya Anders 
dianggap mengalami gangguan jiwa. Apabila ternyata Anders 
Bahring Breivik tidak terbukti mengalami gangguan jiwa, maka 
ia akan diancam hukuman penjara selama 21 tahun. 

 
Untuk di Indonesia sendiri banyak kasus tanggungjawab 

pidana karena alasan gangguan jiwa, salah satunya saja Ryan 
“sang tukang jagal” yang diduga melakukan pembunuhan 
terhadap beberapa orang termasuk pasangannya dengan cara 
mutilasi. Menurut pembelaan pengacaranya, Ryan dianggap 
sakit jiwa (psikopat) karena sama sekali tidak menyesali 
perbuatannya yang dianggap semua orang tergolong sadis. 
Namun untuk menentukan kondisi kesehatan jiwa Ryan, tentu 
sebagaimana telah dijelaskan diatas memerlukan pemeriksaan 
lebih mendalam oleh psikiater.  

 
Dengan mempertimbangkan dasar hukum dan kasus-kasus 

yang terjadi, maka sekali lagi perlu ditegaskan bahwa 
pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan 
hukum (visum et repertum psikiatricum) sangat penting artinya 
karena tidak hanya menyangkut kepentingan penegakan hukum 
(law enforcement) atau kepastian hukum, akan tetapi juga untuk 
memenuhi rasa keadilan, baik keadilan terhadap masyarat 
maupun keadilan bagi orang yang menderita gangguan jiwa itu 
sendiri. 

 
 

 
9. Peran Serta Masyarakat       

Pengaturan peran serta masyarakat dalam suatu peraturan 
perundangan-undangan sangat penting nilainya bagi 
penyelenggaraan negara yang demokratis.  Karena setiap peran serta 
masyarakat memiliki makna. Seharusnya masyarakat turut 
dilibatkan dalam mengatur dirinya sendiri begitupula peranan 
masyarakat terkait kesehatan jiwa. 
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Konsep yang ideal dalam menangani masalah kesehatan jiwa adalah 
konsep yang berbasis masyarakat, karena penanganan ODGJ di 
rumah sakit hanya bersifat sementara. Masyarakat harus dilibatkan 
dalam program penanganan masalah kesehatan jiwa. 
Salah satu contoh penanganan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh 
masyarakat yaitu penanganan yang dilakukan berbasis komunitas. 
Beberapa karakteristik yang melekat pada penanganan berbasis 
komunitas adalah sebagai berikut:16 
a. Terutama sekali tertuju kepada kelompok-kelompok masyarakat 

(walaupun fokus terhadap individu tidak diabaikan). 
b. Dititikberatkan kepada upaya prevensi dan promosi; tidak hanya 

terapi dan rehabilitasi. 
c. Diikhtiarkan agar ada suatu kontinuitas dari berbagai pelayanan 

(keswa, sosial, kesejahteraan dan sebagainya). Dengan demikian 
maka diikthiarkan agar pelayanan-pelayanan itu merupakan 
suatu sistim keswa yang komprehensif. 

d. Mengutamakan suatu kerjasama intersektoral, khususnya sektor 
kesehatan/kesehatan jiwa/pendidikan/kesejahteraan 
sosial/keagamaan/penerangan/keluarga berencana/dan 
sektorsektor lain yang ada relevansi dengan keswa. 

e. Berupaya melaksanakan "kegiatan psikoterapi singkat" (brief 
psychotherapy), dan tertuju kepada intervensi kondisikondisi 
krisis. 

f. Mengutamakan peran serta masyarakat. 
g. Mengusahakan pendidikan keswa bagi pejabat/petugas di bidang-

bidang pelayanan kemanusiaan (human services), guna 
memperkokoh orientasi keswa mereka. 

h. Mengusahakan kerjasama yang mantap dan erat dengan bidang 
kesehatan masyarakat (public health). 

i. Melaksanakan research epidemiologi keswa. 
j. Mengusahakan agar seluruh lapisan masyarakat (golongan 

ekonomi; usia; jenis-jenis gangguan keswa; dan sebagainya) dapat 
mengambil manfaat dari upaya keswamas. 

Penanganan berbasis komunitas merupakan tantangan besar bagi 
banyak komunitas karena mereka harus memberikan layanan 
pencegahan dan pengobatan yang efektif dan ekonomis. Upaya 
pencegahan terdiri dari pencegahan primer, sekunder, dan tersier. 
Contoh kedua dapat dilihat pada Peranan masyarakat terhadap 
 
        ODGJ yang ada di provinsi NAD . Konsep di Provinsi Aceh bisa 
dijadikan acuan misalnya, ketika masing-masing desa ada promotor 
kesehatan jiwa yang berfungsi sebagai pelapor pertama terhadap 
adanya ODGJ. Perlunya keterlibatan masyarakat termasuk lembaga 
adat, dan keluarga dalam penanganan ODGJ, idealnya dimulai dari 
rumah, perawatan sampai dengan rehabilitasinya. Bahkan, peran 
serta masyarakat yang ideal dalam pencegahan dan penanganan 

                                                            
16Hasil penelitian tim PUU bidang kesra  di Provinsi Bali 
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masalah kesehatan jiwa yaitu dengan melaporkan kasus-kasus 
kesehatan jiwa yang ada di daerahnya, merujuk dengan cepat pasien-
pasien jiwa atau apabila ada keluarganya yang sakit, menghilangkan 
stigma dan menganggap pasien jiwa sama dengan pasien penyakit 
lain, serta mendukung dan membantu pelayanan kesehatan jiwa 
secara luas.ODGJ seharusnya mendapatkan perlakuan wajar dari 
masyarakat, sehingga secara perlahan dapat menghilangkan stigma 
bahwa ODGJ tidak berguna bagi masyarakat. Masyarakat juga 
sebaiknya dilibatkan dalam pencegahan dengan diberikan pelatihan 
peningkatan mekanisme penyesuaian diri. Bila perlu, masyarakat 
juga harus terlibat sebagai kader kejiwaan seperti sukarelawan yang 
turut menangani masalah kesehatan jiwa didalam lingkungannya.17 
 
Peran serta masyarakat dapat diberikan dalam bentuk antara lain 
pemberian pelatihan keahlian khusus kepada ODGJ dan sosialisasi 
kepada masyarakat mengenai: 
(1) pemberian bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan 

prasarana dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa; 
(2) pelaporan adanya ODGJ yang membutuhkan pertolongan; 
(3) pelaporan tindakan kekerasan yang dialami ODGJ; dan 
(4) penciptaan iklim yang kondusif bagi ODGJ;  
(5) pemberian pelatihan keahlian khusus kepada ODGJ;  
(6) pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 

peran keluarga dalam penyembuhan ODGJ; dan 
(7) pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dan fasilitas 

rehabilitasi jiwa. 
Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh orang 
perseorangan, tokoh agama, lembaga keagamaan, lembaga swadaya 
masyarakat, lembaga pendidikan, badan usaha, dan media massa. 

 
10. Ketentuan Pidana 

Bab ketentuan pidana memuat rumusan pengaturan yang menyatakan 
penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi 
larangan atau perintah pada materi muatan yang diatur di bagian 
batang tubuh.18 Ketentuan pidana bertujuan agar materi muatan 
Rancangan Undang-Undang dapat berlaku efektif dengan menerapkan 
suatu unsur paksaan dalam bentuk sanksi pidana.19 
 
Perumusan ketentuan pidana perlu memperhatikan asas-asas umum 
ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku 
juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan 
perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan 

                                                            
17Hasil penelitian ruu kesehatan jiwa di provinsi NAD 
18 Lampiran Nomor 112 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234. 

19 Akhmad Aulawi, Arrista Trimaya, Atisa Praharini, et.al., Modul Perancangan Undang-
Undang, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008), hal. 34. 
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lain (Pasal 103 KUHP).20 Penentuan lamanya pidana atau banyaknya 
pidana denda dirumuskan dengan mempertimbangkan dampak yang 
ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dalam masyarakat dan unsur 
kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. 
Rancangan Undang-Undang kesehatan jiwa mengatur penjatuhan 
pidana penjara dan pidana denda kepada:  
Sumber daya manusia kesehatan jiwa  yang melakukan kekerasan 
dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan kekerasan terhadap 
ODGJ di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa. 
 
         Begitupula pengaturan mengenai Terpidana dengan gangguan 
jiwa, terhadap terpidana ODGJ maka hukumannya tidak bisa 
disamakan dengan terpidana waras, dan hal ini harus dibuktikan 
melalui pemeriksaan oleh orang yang berkompetensi di dalam ilmu 
kedokteran jiwa di mana pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan 
perintah pengadilan. 
 

11. Kentuan Penutup 
Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak 
diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam 
pasal-pasal terakhir. Pada ketentuan penutup berisikan status 
peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan pemberlakuan 
undang-undang.  
 
Berkaitan dengan status peraturan perundang-undangan yang 
sudahmengatur mengenai rumah sakit dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang pengaturannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
ini.  
Mengatur pula mengenai tenggang waktu: 
a.  pembentukan Poli kesehatan jiwa atau sebutan lainnya di Rumah 

Sakit Publik; 
b.  Pendirian Rumah Sakit khusus Kesehatan Jiwa di setiap ibukota 

Provinsi; 
c.  Pendirian Panti Rehabilitasi setiap ibukota Kabupaten/Kota; 
d.  Pendirian Pusat Rehabilitasi berbasis komunitas setiap ibukota 

Kabupaten/Kota. 
 

         Selain itu mengatur pula mengenai Penyesuaian terhadap fasilitas 
Setiap Rumah Sakit Khusus Kesehatan Jiwa dan fasilitas pelayanan 
kesehatan sesuai dengan  ketentuan yang berlaku dengan Undang-
Undang ini . 
 
Dalam pemberlakuan RUU, pada dasarnya saat mulai berlakunya 
peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal 

                                                            
20 Lampiran Nomor 113 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234. 
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daripada saat pengundanganya. Oleh sebab itu dalam RUU ini 
pemberlakuannya sejak saat diundangkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB VI 
PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap permasalahan 
kesehatan jiwa selama ini dapat dikatakan masih rendah 
walaupun data yang dihimpun menunjukkan adanya 
peningkatan jumlah ODGJ secara signifikan. Hal ini dapat dilihat 
dari masih kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan jiwa di 
Indonesia. Rumah sakit jiwa di Indonesia masih belum merata di 
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setiap kabupaten/kota, padahal semestinya setiap 
kabupaten/kota bahkan provinsi harus memiliki sedikitnya 1 
(satu) rumah sakit jiwa  agar dapat memberikan pelayanan 
kesehatan jiwa yang memadai. Selain itu, stigmatisasi dalam 
masyarakat terhadap ODGJ seringkali mengakibatkan 
pelanggaran terhadap hak ODGJ sebagai manusia seperti 
pemasungan, termasuk pengucilan dan ejekan yang diterima 
ODGJ dan keluarganya. 
 
Permasalahan kesehatan jiwa tidak hanya dipandang sebagai 
masalah kesehatan saja. Hal ini sangat tergantung juga pada 
faktor sosial, hukum, dan budaya di negara masing-masing. 
Alasan ini pula yang membuat pengaturan kesehatan jiwa perlu 
diatur dalam Undang-Undang tersendiri karena pada prakteknya 
kesehatan jiwa akan terhubung dengan banyak pihak, baik 
pemegang kebijakan di berbagai kementerian secara lintas 
sektoral, maupun pihak swasta. Selanjutnya, pengaturan 
kesehatan jiwa dalam Undang-Undang tersendiri juga untuk 
menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang merupakan 
tujuan hukum bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, perlu 
adanya pengaturan khusus tentang kesehatan jiwa, karena 
kesehatan jiwa adalah bagian yang paling banyak terintegrasi 
dalam semua aspek kehidupan manusia.  
 
Undang-Undang ini juga diharapkan akan memberikan akses 
yang besar kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan 
kesehatan jiwa yang masih sulit didapatkan di beberapa daerah. 
Bukan hanya pada pelayanan kesehatan jiwa semata, tetapi juga 
perlindungan hukum dan sosial, advokasi, dan hal lainnya yang 
berhubungan dengan ODGJ termasuk pembiayaan bagi para 
penderita gangguan jiwa, baik yang diharapkan datang dari 
Pemerintah, maupun keterbukaan pihak asuransi swasta, dalam 
menanggung ODGJ. Rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa 
ini juga memberikan ruang lingkup cakupan yang komprehensif 
karena penekanan tidak hanya diberikan pada upaya kuratif, 
akan tetapi juga pada upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif. 
Hal ini dimaksudkan agar ketika upaya promotif dan preventif 
telah dilakukan secara lebih optimal maka diharapkan 
prosentase penderita yang membutuhkan upaya kuratif akan 
lebih sedikit.  
RUU ini tidak hanya melindungi penderita, tetapi juga keluarga 
penderita, para petugas kesehatan jiwa, dan masyarakat umum. 
Dengan demikian kepastian hukum dan keadilan demi 
pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan 
kesehatan seluruh masyarakat Indonesia dapat tercapai. 
 
Adapun materi muatan yang diatur dalam RUU tentang 
Kesehatan Jiwa  antara lain: 
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a. Batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang 
dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau 
hal-hal lain yang bersifat umum seperti asas dan tujuan; 

b. Hak dan kewajiban bagi ODGJ  atau  keluarganya; 
c. Sumber daya di bidang kesehatan jiwa; 
d. Sistem pelayanan kesehatan jiwa; 
e. Perlindungan bagi tenaga kesehatan maupun ODGJ; 
f. Upaya kesehatan jiwa yang meliputi upaya promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif; 
g. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang bagi Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah; 
h. Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum; dan 
i.    Peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa.       

 
B. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka direkomendasikan hal-hal 
berikut.Pertama, perlu dilakukan pembentukan Undang-Undang 
tentang Kesehatan Jiwa. 
Kedua, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mendukung 
penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang 
Kesehatan Jiwa. 
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