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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya maka kegiatan 

Sosialisasi Kesehatan Jiwa oleh Rumah Sakit Jiwa Menur bagi santri dan santriwati di Pondok 

Pesantren Annuqayah Kabupaten Sumenep dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sukses.  

Pelayanan kesehatan jiwa yang prima dan optimal di Rumah Sakit Jiwa Menur tidak 

hanya menekankan pada aspek kuratif dan rehabilitatif saja tapi juga pelayanan promotif dan 

preventif berupa pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat. Materi sosialisasi yang 

kami sampaikan dalam kegiatan ini adalah tentang “Kesehatan Jiwa di Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru Pandemi Covid-19 Menuju SDM Unggul Indonesia Maju”. Dalam hal ini juga 

termasuk melakukan promosi dan sosialisasi tentang program atau layanan unggulan yang ada 

di Rumah Sakit Jiwa Menur sehingga diharapkan masyarakat khususnya dari Kabupaten 

Sumenep dapat mengetahui jenis pelayanan kesehatan jiwa, alur pelayanan dan rujukan untuk 

datang ke Rumah Sakit Jiwa Menur. 

Demikian laporan ini kami susun untuk menjadikan bahan evaluasi bagi kegiatan 

selanjutnya. 

 

 

 Surabaya, 19 Oktober 2020 

 Kepala Instalasi Keswamas dan PKRS 
 Rumah Sakit Jiwa Menur 
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SUB PROGRAM: PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DI  

  MASA PANDEMI COVID-19 

 

1. PENDAHULUAN 

Gangguan jiwa tidak bisa diremehkan, jumlahnya terus meningkat. Indonesia masih 

sangat terbatas dalam fasilitas dan pelayanan dimana jumlah tenaga kesehatan masalah 

kejiwaan ini masih sangat rendah. Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang 

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). ODMK adalah orang yang mempunyai masalah gangguan 

fisik, mental, social, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga 

berisiko untuk mengalami gangguan jiwa. ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan 

dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala 

atau perubahan prilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan 

hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia. 

Masalah kesehatan jiwa akan menimbulkan dampak sosial antara lain meningkatnya 

angka kekerasan di rumah tangga, kriminalitas, bunuh diri, penganiayaan anak, perceraian, 

kenakalan remaja, penyalahgunaan napsa, masalah dalam pekerjaan, masalah di 

Pendidikan dan mengurangi produktivitas secara signifikan. Oleh karena itu masalah 

kesehatan jiwa perlu ditangani secara serius. Stigma buruk masih menyelimuti isu kejiwaan 

di negara kita. Implementasi non diskriminasi pada UU No 18 tahun 2014 masih jauh dari 

harapan. Masih banyak yang menganggap gangguan jiwa itu masih identik dengan “gila”, 

sementara masalah kejiwaannya seringkali terabaikan, pengobatan menjadi tidak efektif. 

Program upaya kesehatan jiwa meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 

dengan melibatkan Lintas Sektor dalam pencegahan, penanganan dan penanggulangan 

kesehatan jiwa. Upaya-upaya yng telah dilakukan antara lain penyebaran media cetak, 

siaran radio, penyuluhan perorangan, kelompok, keluarga dan masyarakat serta kelompok-

kelompok rentan masalah kesehatan jiwa baik di institusi formal maupun non formal 

sebagai bentuk informasi dan promosi tentang kesehatan jiwa. Dalam upaya tersebut 

Rumah Sakit Jiwa Menur khususnya Instalasi Keswamas dan PKRS dalam bentuk tim 

pelaksana kegiatan promotif preventif kesehatan jiwa masyarakat melaksanakan kegiatan 

sosialisasi kesehatan jiwa di masa adaptasi kebiasaan baru pandemic Covid-19 menuju 

SDM unggul, Indonesia maju di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Kabupaten 

Sumenep. 

 

2. LATAR BELAKANG 

WHO (World Health Organization) telah menetapkan wabah virus corona sebagai 

pandemik global, termasuk di Indonesia sebagai salah satu negara paling terpapar, dimana 

angka korban terus bertambah dengan penyebaran dan penularan yang makin cepat dan 

meluas. 

Indonesia sudah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 

beberapa daerah yang padat penduduk. Namun, angka yang terinfeksi masih meningkat. 



Masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan PSBB dinilai sebagai salah 

satu penyebab. Dalam menangani kasus Covid-19 ini yang menjadi garda terdapat adalah 

para dokter dan tenga medis, namun untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini 

harus dari semua elemen di masyarkat termasuk para generasi muda. Semua warga 

negara Indonesia punya peran dan punya tugas dalam membantu menghadapi Covid-19, 

begitu pula untuk generasi muda. Peran generasi muda ini sangat besar, diharapkan para 

generasi muda bisa berperan sebagai agent of change. Maka disinilah peran generasi 

muda, sebagai sosok yang muda, yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis, 

diharapkan untuk dapat menjadi agen perubahan yang bergerak dan berusaha untuk bisa 

ikut membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran covid-19. Salah satunya 

dengan tetap dirumah (stay at home), menjaga jarak dan fisik serta menggunakan masker 

dan sering cuci tangan dengan sabun. 

Serangkaian tindakan social distancing diprediksi dapat mencegah orang sakit untuk 

melakukan kontak dengan orang lain, dan yang terpenting adalah mengurangi atau 

menekan penyebaran COVID-19. Bahkan, Presiden RI sudah menghimbau masyarakat 

untuk belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Pada kenyataannya, sebagian pihak 

menganggap bahwa kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah di beberapa wilayah 

menjadi kesempatan emas untuk berlibur bersama keluarga. Disinilah peran pemuda untuk 

membantu orang-orang di sekitar kita meninggalkan ‘kekolotan’ mereka. Revolusi mental itu 

penting. Sangking pentingnya, hal itu harus dimulai dari diri kita sendiri dan sebarkan 

kepada orang-orang terdekat kita yaitu dengan memberikan edukasi kepada keluarga, 

teman-teman terdekat, dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini generasi milenial diharapkan 

untuk menjadi agent of change, yaitu pihak yang mendorong terjadinya transformasi dunia 

ini ke arah yang lebih baik melalui efektifitas, perbaikan dan pengembangan. 

Berdasarkan hal tersebut, kami bermaksud mengajukan proposal untuk memberikan 

sosialisasi atau informasi dan edukasi tentang pentingnya menjadi Generasi Tangguh di Era 

Pandemi. Generasi muda sebagai agen perubahan yang berperan penting dalam 

menggerakkan masyarakat dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. 

. 
3. TUJUAN UMUM DAN KHUSUS 

a. Tujuan Umum 

Secara umum seluruh peserta diharapkan mempunyai pengetahuan tentang Kesehatan 

Jiwa di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi Covid-19 Menuju SDM unggul, 

Indonesia Maju. 

b. Tujuan Khusus 

1. Memberikan sosialisasi tentang Covid-19 dan Protokol Kesehatan 

2. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya peran generasi muda sebagai agent of 

change atau Generasi Tangguh di Era Pandemi Covid-19. 

 
 
 
 
 
 



4. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 

a.   Kegiatan Pokok  

Sosialisasi dengan tema “Kesehatan Jiwa di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi 

Covid-19 Menuju SDM Unggul, Indonesia”. 

b.   Rincian Kegiatan 

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 

1. Penentuan tema Sosialisasi 

2. Penetapan waktu dan tempat sosialisasi 

3. Penentuan pemateri 

4. Penentuan peserta 

5. Persiapan alat, bahan, dan sarana sosialisasi 

6. Pelaksanaan sosialisasi 

7. Evaluasi pasca sosialisasi 

 

5. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 

a.     Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas : 

1. Persiapan; 

2. Penetapan waktu dan tempat sosialisasi; 

3. Penentuan pemateri; 

4. Penentuan peserta; 

5. Persiapan alat, bahan, dan sarana sosialisasi; 

6. Pelaksanaan sosialisasi; 

7. Evaluasi pasca sosialisasi. 

b.     Metode sosialisasi 

1. Penyampaian Materi / ceramah  

2. Diskusi / tanya jawab  

c.     Materi sosialisasi 

• Menjelaskan tentang Covid-19 dan protokol kesehatannya 

• Sosialisasi dengan tema “Kesehatan Jiwa di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru 

Pandemi Covid-19 Menuju SDM Unggul, Indonesia.” 

• Sosialisasi tentang Protokol Kesehatan Covid-19 

d.     Narasumber 

1. Lila Nurmayanti, Sp.KJ 

    (Kepala Instalasi NAPZA RS Jiwa Menur) 

2. Oyang Prasetya, S.Kep.,Ns. 

(Perawat) 

e.     Tempat dan Waktu 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini aka diselenggarakan pada : 

Hari/Tanggal : Kamis s/d Jum’at / 15 Oktober 2020 s/d 16 Oktober 2020 

Tempat  :  Pondok Pesantren Annuqayah 

              Guluk-Guluk Timur I, Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur 69463 

    



6. SASARAN 

a. Peserta dalam kegiatan ini adalah 150 santriwan dan santriwati Pondok Pesantren 

Anuqayah Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep 

b. Terlaksananya kegiatan sebanyak 1 (satu) kali 

 
7. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 

a. Matriks pelaksanaan kegiatan 

NO URAIAN KEGIATAN 

September 
2020 

Oktober 2020 

Mg V Mg I Mg II Mg III Mg IV 

1 Persiapan √     

2 Penetapan Panitia √     

3 Penetapan Waktu dan Tempat   √    

4 Penentuan Narasumber  √    

5 Penentuan Peserta   √   

6 Persiapan alat, bahan dan sarana    √   

7 Pelaksanaan    √  

8 Evaluasi dan Laporan     √ 

 
b. Jadwal Acara 

Terlampir 

 
8. EVALUASI PELAKSANAAN DAN PELAPORAN 

Dari data pelaksanaan, dilakukan pencatatan, evaluasi dan dibuat pelaporan. Laporan 

pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah acara selesai. Evaluasi kegiatan dilakukan 

diskusi atau tanya jawab setelah sosialisasi berlangsung. 

 

9. PEMBIAYAAN 

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Rumah Sakit Jiwa Menur. Narasumber 

adalah dari Rumah Sakit Jiwa Menur. Apabila ada kegiatan serupa yang akan 

dilaksanakan lagi, maka kami bersedia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan 

tersebut. 

 

 

 Surabaya, 19 Oktober 2020 

 Kepala Instalasi Keswamas dan PKRS 
 Rumah Sakit Jiwa Menur 

  
 
 
 
 
 
 

 



RINCIAN KEGIATAN 

 

KEGIATAN WAKTU ACARA PEMATERI / PELAKSANA 

Kegiatan hari ke-1 

(Kamis, 15 Oktober 2020) 

 

Menyesuaikan 

dengan pihak 

Pondok 

Pesantren 

Annuqayah 

1. Pembukaan dan Sambutan acara Pengurus Pondok Pesantren/pihak yang 

mewakili 

2. Sosialisasi Kesehatan Jiwa di Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru Pandemi Covid-19 Menuju SDM 

Unggul, Indonesia Maju 

1. dr. Lila Nurmayanti, Sp.KJ 

2. Tri Darmi Herawati, S.Kep.,Ns.,M.Kes 

3. Sesi tanya jawab / diskusi pemateri dengan peserta  

4. Skrining Kesehatan kepada peserta Tim RS Jiwa Menur 

5. Penutupan Acara dan Do’a  

Kegiatan hari ke- 2 

(Jum’at, 16 Oktober 2020) 

 

Menyesuaikan 

dengan pihak 

Pondok 

Pesantren 

Annuqayah 

1. Pembukaan dan Sambutan acara Pengurus Pondok Pesantren/pihak yang 

mewakili 

2. Sosialisasi Kesehatan Jiwa di Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru Pandemi Covid-19 Menuju SDM 

Unggul, Indonesia Maju 

1. dr. Lila Nurmayanti, Sp.KJ 

2. Abdul Habib, S.Kep.,Ns. 

3. Sesi tanya jawab / diskusi pemateri dengan peserta  

4. Skrining Kesehatan kepada peserta Tim RS Jiwa Menur 

5. Penutupan Acara dan Do’a  
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MATERI 2 
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1. Saat ini pembelajaran dilakukan melalui online (daring), dan sering menimbulkan kejenuhan 

sehingga menyebabkan rasa malas. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan tersebut? 

Jawab:  

a. Istirahatkan tubuh  

Menyisihkan waktu setelah atau saat melakukan kegiatan yang sama untuk beristirahat 

bisa menjadi sangat penting. Saat kamu terpaku pada posisi yang sama dan dalam 

waktu yang lama, tubuh akan merasa lelah atau pegal-pegal. Karena itu lakukanlah hal 

ini saat beistirahat. 

b. Mendengarkan musik 

Mendengarkan musik saat belajar memiliki banyak manfaat, diantaranya membantu 

suasana hati menjadi lebih baik. Musik dapat meningkatkan kadar dopamin 

dan neutransmitter yang meningkatkan perasaan bahagia dan gembira. 

c. Suasana nyaman 

Saat belajar alangkah baiknya jika kita belajar dalam suasana yang tenang dan nyaman. 

Kamu bisa menghias kamarmu atau wilayah sekitar tempat belajarmu agar memilki 

suasana yang bagus untuk belajar. Penerangan dapat kamu atur agar tidak terlalu terang 

atau terlalu redup. 

Selain itu, udara yang terlalu panas akan membuat kamu merasa gerah, kurang nyaman. 

Sementara udara yang terlalu dingin juga akan membuatmu merasa ngantuk. Aturlah 

alat pendingin di ruanganmu senyaman mungkin. 

 

2. Bagaimana cara menyampaikan informasi tentang Covid-19 kepada lansia dengan 

Demensia/pikun? 

Jawab: 

Lansia, terutama yang sudah memiliki penyakit bawaan seperti diabetes atau darah 

tinggi, cenderung mengalami gejala yang lebih parah dari penyakit ini. Selain itu, karena 

orang yang telah terinfeksi belum tentu menunjukkan gejala tetapi dapat menularkan ke 

orang lain, langkah-langkah pencegahan perlu dipahami dan dilakukan semua orang tanpa 

terkecuali, termasuk orang dengan demensia. 

Lansia dengan demensia juga dapat dikatakan memiliki risiko untuk terpapar yang 

lebih besar. Demensia menyebabkan gangguan dalam proses berpikir di otak seseorang. 

Hal ini dapat menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan memahami percakapan, 

logika, bahkan emosi dan perilaku seseorang. Adanya penurunan fungsi kognitif dapat 

mempersulit ia memahami alasan di balik berbagai tindakan pencegahan, seperti mengapa 

tidak boleh keluar rumah, mengapa harus memakai masker, dan sebagainya. Oleh karena 

itu, pendekatan dan cara berkomunikasi dengan orang dengan demensia perlu sedikit 

penyesuaian. Bila Anda memiliki anggota keluarga yang mengalami demensia, berikut ini 

kami berikan beberapa tips dalam menyampaikan informasi terkait COVID-19: 

1. Gunakan bahasa yang mudah dipahami 

Berikanlah penjelasan menyeluruh menggunakan bahasa yang mudah dipahami 

mengenai adanya wabah COVID-19, penyakit menyerupai flu yang mudah mengenai 



lansia dan dapat menyebabkan gejala yang parah. Jelaskan cara mencegah COVID-19, 

seperti mencuci tangan, mengenakan masker, menghindari menyentuh wajah, dan 

menjaga jarak fisik dengan orang lain. Gunakan kalimat pendek dan sederhana, 

dan sampaikan informasi satu per satu. Anda dapat berhenti sesekali dan memastikan 

apakah ia memahami informasinya sejauh ini. 

2. Berikan contoh 

Untuk membantu lansia dengan demensia memahami cara mencuci tangan, berikan 

contoh secara langsung. Anda juga dapat mengajaknya mencuci tangan bersama-sama 

sehingga ia dapat mengikuti gerakan cuci tangan Anda. Selain memberikan informasi 

dengan kata-kata dan contoh, pastikan Anda juga menerapkannya dalam keseharian. 

3. Gunakan gambar atau tulisan untuk mengingatkan 

Untuk membantu lansia mengingat, Anda dapat menempelkan tulisan dan gambar 

petunjuk di berbagai tempat di rumah untuk mengingatkan mereka mencuci tangan atau 

tidak menyentuh wajah. 

4. Jadikan aktivitas pencegahan menyenangkan 

Jangan menakut-nakuti lansia untuk melakukan tindakan pencegahan. Buatlah lansia 

merasa tindakan-tindakan pencegahan ini adalah hal yang menyenangkan. Misalnya, 

pilihkan sabun cuci tangan dengan wangi kesukaan beliau, sehingga mencuci tangan 

menjadi aktivitas yang menyenangkan. Bekali beliau dengan lotion dengan wangi 

kesukaan yang dapat digunakan setiap selesai cuci tangan..  Bila sulit untuk beliau 

mencapai tempat mencuci tangan, gunakan hand-sanitiser. Selain itu, menggunakan 

masker “pemberian sang cucu” juga akan lebih menyenangkan bagi lansia. Manfaatkan 

kreativitas untuk mengisi waktu di kala harus berdiam di rumah. Lihat artikel kami 

tentang ide aktivitas bersama lansia di rumah. 

5. Berikan dukungan emosional 

Situasi saat ini memang tidak mudah bagi semua orang, termasuk orang dengan 

demensia. Berikan dukungan kepadanya untuk mengatasi rasa khawatir dan cemas. 

Sampaikan bahwa perasaan takut, khawatir, atau cemas yang mereka alami wajar, dan 

sampaikan bahwa Anda ada untuk membantunya. Sampaikan bahwa ia cukup 

terlindungi dengan usaha-usaha pencegahan yang ia dan Anda sekeluarga lakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alzi.or.id/ide-kegiatan-bersama-kakek-nenek-di-rumah-selama-social-distancing/

