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GAMBARAN PEMBENTUKAN PROGRAM DESA SIAGA SEHAT JIWA 

Abstrak 

Kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap resiko dan bahaya 

yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti adanya bencana dan wabah 

penyakit, maka perlu adanya peningkatan kemampuan dan kemauan masyarakat 

desa untuk menolong diri sendiri di bidang kesehatan. Untuk meningkatkan 

kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan jiwa maka diadakan program DSSJ 

(Desa Siaga Sehat Jiwa). Persiapannya mulai dari pemetaan wilayah, sosialisasi 

ke tokoh masyarakat, pemilihan calon kader kesehatan jiwa, deteksi dini, 

pelatihan kader keswa, pelakasanaan peran kader, monitoring dan evaluasi. 

Persiapan tersebut diikuti oleh perawat CMHN, bidan, kader kesehatan setempat, 

dan tokoh masyarakat. Sehingga terwujudnya desa dengan masyarakat yang sehat, 

peduli, dan tanggap terhadap masalah masalah kesehatan seperti bencana dan 

kegawatdaruratan kesehatan. Tujuan untuk mengetahui gambaran persiapan 

dalam mengadakan pembentukan program desa siaga sehat jiwa. Partisipan 

penelitian berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 kader kesehatan, 1 tokoh 

masyarakat, 2 tenaga kesehatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pedoman wawancara dengan metode in depth interview atau wawancara 

mendalam. Analisis data menggunakan pertanyaan terbuka seputar persiapan 

diadakannya program DSSJ. Hasil penelitian menunjukkan terlaksanakannya 

persiapan dalam pengadakan program DSSJ sesuai dengan karakteristik DSSJ. 

Kata Kunci : desa siaga sehat jiwa, kesehatan jiwa, deteksi dini 

Abstract 

Vigilance and preparedness of rural communities against dangers and hazards that 

can cause health problems such as disasters and disease outbreaks, it is necessary 

to increase the capacity and willingness of rural communities to help themselves 

in the health sector. To increase community awareness of mental disorders, the 

DSSJ (Desa Siaga Sehat Jiwa) program was held. The preparations start with area 

mapping, outreach to community leaders, selecting mental health cadre 

candidates, early detection, training for student cadres, implementing the role of 

cadres, monitoring and evaluation. The preparation was attended by CMHN 

nurses, midwives, local health cadres, and community leaders. So that the 

realization of a village with a community that is healthy, caring, and responsive to 

health problems such as disasters and health emergencies. Purpose to see the 

description, preparation, preparation, mental health alert village program. 

Participants in this study were 5 people consisting of 2 health cadres, 1 

community, 2 health workers. This type of research is qualitative. Methods the 

study used a qualitative descriptive method with a phenomenological approach. 

The research instrument used in this research is in-depth interviews with in-depth 

interviews or in-depth interviews. The data analysis used open-ended questions 

regarding the preparation of the DSSJ program. Result shows that the preparation 

of the DSSJ program was carried out in accordance with the facts of the DSSJ. 
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1. PENDAHULUAN 

Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat 

berkembang, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu 

tersebut dapat menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dan 

mampu bekerja secara produktif (Kemenkumham, 2014). Salah satu masalah 

utama dalam kesehatan yaitu gangguan jiwa (Surtini, 2017). Gangguan jiwa  

juga dapat diartikan sebagai adanya perilaku individu yang menyimpang 

seperti distress, disfungsi, dan menurunnya kualitas hidup yang dapat 

menyebabkan gangguan kejiwaan (Stuart. G.W, 2016) 

Menurut WHO (World Health Organisattion), pada tahun 2018 penderita 

gangguan jiwa skizofrenia di seluruh dunia jumlahnya 21 juta jiwa. Prevalensi 

gangguan mental emosional di Indonesia berdasarkan Riskesdas tahun 2018, 

presentase gangguan mental emosioanal penduduk umur ≥15 tahun sebesar 

9,8% (Kemenkes, 2018). Sasaran ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa 

Kabupaten Sukoharjo tahun 2018 dihitung dari jumlah penduduk tahun 

sebelumnya. Hal ini ini dikarenakan sasaran ditentukan  diawal tahun 2018. 

Adapun jumlah penduduk kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 yaitu 899.550, 

maka sasaran ODGJ Kabupaten Sukoharjo adalah 1.620. Sedangkan capaian di 

puskesmas wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2018 terlaporkan sebanyak 

1.564 kasus (96,54%). Ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan penderita 

ODGJ berat di Kabupaten Sukoharjo sudah mendapatkan pelayanan kesehatan 

(Dinkes Sukoharjo, 2018). Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan oleh 

peneliti, bahwa data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Sukoharjo pada 

Kecamatan Baki terdapat 176 penderita ODGJ (Dinkes Sukoharjo, 2018). 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 

tentang puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu pelayanan yang 

diberikan secara menyeluruh maupun terpadu kepada masyarakat, dengan kata 

lain puskesmas bertanggungjawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat 

dalam wilayah kerjanya. Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan meliputi 

pelayanan: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative (Kemenkes, 2017). 



 

3 
 

Dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa yang ada di puskesmas  salah 

satunya yaitu dengan diadakannya program (DSSJ) desa siaga sehat jiwa 

(Dinkes Banyumas, 2019). Persiapan dibentuknya adanya program DSSJ 

meliputi pemilihan desa, sosialisasi ke tokoh masyarakat, pemilihan calon 

kader kesehatan jiwa, deteksi dini, pelatihan kader kesehatan jiwa, pelaksanaan 

kader kesehatan jiwa, monitoring dan evaluasi dari persiapan program DSSJ 

(Dinkes Jawa Timur, 2014). Program DSSJ juga bertujuan untuk 

meminimalisir terjadinya gangguan jiwa dan meningkatkan adanya kesadaran 

akan terjadinya gangguan jiwa yang ada di masyarakat (Dinkes Bnatul, 2012)  

Program DSSJ menjadikan masyarakat dan keluarga berperan secara 

aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa berbasis 

masyarakat, dan menjaga apabila masyarakat yang masih sehat dijaga agar 

tetap terjaga kesehatannya, pada kelompok berisiko diupayakan menjadi 

kelompok sehat, dan kelompok sakit diupayakan mendapatkan pelayanan 

kesehatan sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan produktif (Dinkes 

Banyumas, 2019). Untuk meningkatkan produktifitas, Program DSSJ dapat di 

isi dengan kegiatan senam yang diikuti oleh penderita gangguan jiwa, terapi 

aktivitas kelompok (TAK), materi penyuluhan yang diberikan oleh psikiater 

yang berisi tentang manfaat kontrol ke fasilitas kesehatan, bagaimana 

memahami kekambuhan pada penderita gangguan jiwa, penanganan pada 

penderita gangguan jiwa yang mendapatkan kontrol gratis dari puskesmas 

(Masterplan, 2019). 

Tujuan penelitian yaitu untuk Untuk mengetahui gambaran persiapan 

dalam mengadakan pembentukan program desa siaga sehat jiwa. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analitik. 

Penelitian tersebut mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena 

yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih 

memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.. Sampel yang 

digunakan sebanyak 5 orang yang terdiri dari 2 kader kesehatan, 1 tokoh 
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masyarakat, 2 tenaga kesehatan. Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik 

purposive sampling yang bertujuan untuk menggali informasi yang rinci dan 

jelas, yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman 

wawancara dengan metode in depth interview. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Karakteristik Partisipan 

Tabel 1. Karakteristik Partisipan 

 

3.1.1 Analisis tema  

Tema yang teridentifikasi dari hasil wawancara sebanyak 9 tema utama 

yang memaparkan berbagai pengalaman tenaga kesehatan dalam 

mengadakan pembentukan program desa siaga sehat jiwa. Tema tersebut 

terdiri dari 9 tema yang sesuai dengan tujuan khusus. Tema-tema tersebut 

yaitu (1) pengatahuan tentang desa siaga sehat jiwa, (2) yang terlibat dalam 

pembentukan program DSSJ, (3) kapan dimulainya pembentukan program 

DSSJ, (4) tempat dilakukan persiapan program DSSJ dilaksanakan, (5) 

alasan dibentuk DSSJ,  (6) penanggungjawab dalam pembentukan DSSJ, (7) 

waktu yang dibutuhkan dalam persiapan dalam pembentukan DSSJ, (8) 

pengamatan kesehatan yang dilakukan masyarakat seperti masalah penyakit 

menular, keluarga dengan gangguan jiwa, (9) pembiayaan kesehatan 

berbasis masyarakat. Analisis data dimulai dari membaca transkrip 

berulang-ulang setelah data yang dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam, mengidentifikasi pertanyaan yang bermakna, menentukan kata 

kunci, kategori sub, selanjutnya mengidentifikasi sub tema menjadi tema 

utama dibuat secara secara transkrip verbatim. 

Karakteristik P1 P2 P3 P4 P5 

Nama Ny. T Ny. R Ny. A Ny. N Tn. Y 

Jenis 

Kelamin 
Perempuan Perempuan Laki-laki Perempuan Perempuan 

Usia 43 Tahun 50 Tahun 34 Tahun 35 Tahun 25 Tahun 

Pendidikan SMA SMA Profesi D3 S1 
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 Karakteristik Usia 

Hasil penelitian diketahui bahwa data karakteristik kader termasuk kedalam 

tahap dewasa madya dan pada tenaga kesehatan maupun tokoh masyarakat 

termasuk ke tahap dewasa awal. Usia tersebut merupakan usia 

perkembangan dewasa pertengahan, yaitu usia dimana individu 

mendapatkan tuntutan dari lingkungan sekitar (keluarga dan masyarakat) 

untuk mengaktualisasikan dirinya. Usia seseorang umumnya berhubungan 

dengan tingkat pengetahuan seseorang. (Ar-Rasily & Dewi, 2016) 

mengemukakan bahwa usia seseorang mempengaruhi persepsi dan gaya 

berpikir seseorang. 

3.2.2 Tingkat Pendidikan 

Gambaran tingkat pendidikan partisipan sebagian besar yaitu SMA. Tingkat 

pendidikan partisipan kader kesehatan sudah cukup mendukung dalam 

melakukan tugas dan peran sebagai kader kesehatan. Menurut (Sa et al., 

2019) menjelaskan  bahwa tidak ada pengaruh program studi terhadap 

kecerdasan emosional. 

Tingkat pendidikan tokoh masyarakat juga baik dengan pendidikan 

S1. Apabila seseorang tersebut penting, maka apa yang dikatakan ataupun 

perbuatan orang tersebut cenderung untuk dicontoh (Nazira & Devy, 2015) 

dengan demikiran untuk tercapainya program desa siaga sehat jiwa dapat 

dipengaruhi dari tokoh masyarakat. 

3.2.3 Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui sebagian besar adalah perempuan. 

Banyaknya partisipan perempuan adalah kader, tokoh masyarakat, dan bidan 

yang ditunjuk dari puskesmas yang dinilai memiliki kapasitas secara 

pengetahuan sehingga terlaksanakannya persiapan dalam mengadakan 

program desa siaga sehat jiwa. (Anwar et al., 2019) mengemukakan  bahwa 

tidak adanya  perbedaan tingkat kecerdasan terutama kecerdasan emosional 

yang signifikan antara laki-laki maupun perempuan, sehingga  baik laki-laki 

dan perempuan tidak ada perbedaan tingkat kecerdasan dalam 
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terlaksanakannya persiapan dalam mengadakan program desa siaga sehat 

jiwa. Sedangkan menurut (Alconero-Camarero et al., 2018) menjelaskan 

bahwa tingkat kecerdasan wanita lebih tinggi daripada tingkat 

kecerdasardasan laki-laki.  

3.3 Interpretasi Hasil Penelitian  

Peneliti mengidentifikasikan 9 tema merupakan hasil dari penelitian ini. 

Tema-tema yang teridentifikasi sudah menjawab 9 tema yang sesuai dengan 

tujuan khusus penelitian. Adapun tema yang didapatkan sebagai berikut: 

tema pertama adalah adalah pengatahuan tentang DSSJ, yang terdapat satu 

sub tema yaitu program untuk meningkatkan ststus kesehatan jiwa di 

masyarakat. Tema kedua tentang siapa saja yang terlibat dalam 

pembentukan DSSJ, yang terdapat satu sub tema yaitu petugas kesehatan, 

perangkat desa, dan kader kesehatan. Tema ketiga yaitu kapan dimulainya 

pembentukan program DSSJ, yang terdapat satu sub tema yaitu saat tahun 

2019. Tema keempat yaitu tentang tempat dilakukan persiapan program 

DSSJ dilaksanakan, terdapat sub tema yaitu fasilitas desa. Tema kelima 

yaitu alasan dibentuk DSSJ, yang terdapat dua sub tema yaitu dilihat dari 

kondisi penderita gangguan jiwa dan adanya keluhan dari masyarakat 

maupun keluarga. Tema keenam yaitu siapa yang bertanggung jawab dalam 

pembentukan DSSJ dibagi menjadi dua sub tema yaitu tenaga kesehatan 

puskesmas dan perangkat desa. Tema ketujuh yaitu waktu yang dibutuhkan 

dalam persiapan pembentukan program DSSJ, terdapat tiga sub tema yaitu 

hari, bulan dan tahun. Tema ke delapan yaitu tentang melakukan 

pengamatan kesehatan yang dilakukan masyarakat seperti masalah penyakit 

menular, dan  keluarga dengan gangguan jiwa, terdapat  satu sub tema yaitu 

adanya pengamatan kesehatan berbasis masyarakat. Tema kesembilan yaitu 

pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat, terdapat sub tema dana dari 

pemerintah dan dana dari masyarakat. 

3.3.1 Pengetahuan tentang DSSJ 

Hasil dari penelitian diketahui bahwa pengetahuan tentang DSSJ yang 

terdapat satu sub tema yaitu program untuk meningkatkan stastus kesehatan 
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jiwa di masyarakat. Dalam diadakannya program DSSJ ini melibatkan 

masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mendeteksi gangguan jiwa serta 

siaga terhadap munculnya masalah kesehatan jiwa di masyarakat (Dinkes 

Jawa Timur, 2014). Setelah mengetahui apa itu DSSJ maka diharapkan 

program tersebut dapat berjalan dengan baik agar desa tersebut kesehatan 

jiwanya meningkat.  

3.3.2 Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan program DSSJ 

Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan program DSSJ ini, maka sesuai 

hasil dari penelitian ini terdapat yang terdapat satu sub tema yaitu petugas 

kesehatan, perangkat desa, dan kader kesehatan. Petugas kesehatan yang 

ikut terlibat dalam pembentukan program DSSJ ini salah satunya perawat 

CMHN , karena program DSSJ ini dibuat dengan konsep pendekatan 

CMHN. CMHN melakukan kegiatan pemebrian asuhan keperawatan pada 

amsyarakat yang menitikberatkan pada implementasi keperawatan (Hidayati 

et al., 2015). Sedangkan kader juga memiliki peran seperti mendeteksi dini 

keluarga, penyuluhan sehat jiwa, merujuk kasus ke perawat CMHN (Dinkes 

Jawa Timur, 2014) 

3.3.3 Kapan dimulainya pembentukan program DSSJ 

Pembentukan program DSSJ dimulai pada tahun 2019, sesuai dengan hasil 

penelitian yang terdapat satu sub tema yaitu pada saat tahun 2019. Program 

DSSJ dibentuk saat tahun 2019, dikarenakan adanya pandemic covid-19 

maka pembentukan program DSSJ ini menjaditerhambat, dikarenakan para 

tenaga kesehatan maupun tokoh masyarakat lebih focus terhadap 

penanganan virus covid-19. Mengingat bahwa efek dari covid19 

menimbulkan tingginya angka kematian. Selain menimbulkan gejala, virus 

tersebut berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat (Ilpaj & 

Nurwati, 2020). 

3.3.4 Tempat Diadakannya Persiapan Program DSSJ  

Hasil penelitian diketahui bahwa tempat diadakannya persiapan 

pembentukan program DSSJ dibagi menjadi sub tema yaitu fasilitas desa. 

Sebagai bentuk upaya untuk menjadi Desa Siaga perlu di adanya Forum 
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Kesehatan Desa (FKD) digunakan sebagai wadah partisipasi bagi 

masyarakat dalam mengembangkan pembangunan kesehatan di tingkat desa 

(Dinkes Jepara, 2015). Faktor penunjang keberhasilan dari suatu kegiatan 

forum kesehatan desa adalah adanya ketersediaan sarana dan prasana untuk 

kegiatan. Untuk dapat menjalankan suatu organisasi kemasyarakatan 

diperlukan tempat untuk berkumpul dan untuk menyelesaian permasalah-

permasalahan yang ada. Dalam hal ini perlu adanya tempat yang 

mendukung untuk kegiatan tersebut (Fidora, 2018).  

FKD di Desa Purbayan sudah memiliki sarana dan prasarana yang 

cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan karena fasilitas yang tersedia 

adalah balai desa.  Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan mampu 

membantu masyarakat dalam menyelesaikan proses pemecahan suatu 

permasalahan kesehatan desa yang dilakukan oleh FKD.  

3.3.5 Alasan dibentuk DSSJ  

Alasan dibentuknya program DSSJ ini sesusai dengan hasil penelitian yang 

terbagi menjadi dua sub tema yaitu dilihat dari kondisi penderita gangguan 

jiwa dan adanya keluhan dari masyarakat maupun keluarga. Kondisi dari 

penderita gangguan jiwa di desa tesebut banyak yang mengalami 

kekambuhan berulang salah satu penyebabnya yaitu putus obat. Ada 

beberapa factor penyebab kekambuhan seperti pola asuh, kepatuhan minum 

obat, dan factor social ekonimi pasien (Mubin et al., 2019). 

3.3.6 Penanggungjawab dalam Pembentukan DSSJ 

Penanggungjawab dalam pembentukan DSSJ dibagi menjadi dua sub tema 

yaitu perangkat desa , dan tenaga kesehatan puskesmas yang terdiri dari 

perawat dan bidan. Temuan dari penelitian ini yaitu penanggungjawab 

dalam pembentukan DSSJ. Peran dari tenaga kesehatan puskesmas seperti 

kepala puskesmas, perawat CMHN, bidan desa serta kader yang 

bertanggungjawab dalam rangka persiapan di adakannya DSSJ. 

Tanggungjawab yang di laksanakan dalam rangka persiapan pembentukan 

DSSJ terdapat beberapa tahapan seperti mulai dari pemetaan wilayah, 

sosilisasi ke tokoh masyarakat, pemilihan calon kader keswa, deteksi dini, 
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pelatihan kader keswa, pelaksanaan peran kader keswa, dan monitoring 

hingga evaluasi (Dinkes Jawa Timur, 2014). Program DSSJ dibuat dengan 

konsep pendekatan CMHN (Zaini, 2019). 

  Hasil dari penelitian tentang penanggungjawab dalam 

pembentukan DSSJ pada umumnya memberikan jawaban bahwa yang 

bertanggun jawab dalam program DSSJ yaitu petugas kesehatan. 

Pemahaman masyarakat tentang petugas kesehatan seperti perawat CMHN 

memberikan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk merawat 

anggota keluarga dengan masalah gangguan jiwa seperti dilakukannya 

deteksi dini. Perawat CMHN harus bisa bekerja sama dengan masyarakat, 

dengan kata lain perawat memiliki fungsi dan tugas dalam memberikan 

pelayanan kesehatan jiwa antara lain: perencanaan pelayanan keperawatan 

kesehatan jiwa di komunitas, pengorganisaian, pengarahan, asuham 

keperawatan, monitoring, dan evaluasi tindakan keperawatan kesehatan 

jiwa.  

3.3.7 Waktu Yang Dibutuhkan Dalam Persiapan Dalam Pembentukan DSSJ  

Waktu yang dibutuhkan untuk persiapan dalam pembentukan DSSJ dibagi 

menjadi tiga sub tema yaitu hari, bulan, dan tahun.Waktu tersebut 

digunakan untuk melalui beberapa  tahapan  hingga diadaknnya evaluasi 

guna program yang terlaksana sesuai target atau sesuai dengan indicator 

keberhasilan DSSJ yang terdiri dari indicator masukan, indikator proses, 

indicator keluaran, dan indicator dampak (Dinkes Jawa Timur, 2014). 

Tahapan yang dilakukan dalam persiapan pembentukan DSSJ seperti 

pemilihan desa, sosialisasi ke tokoh masyarakat, deteksi dini, pemilihan 

calon kader kesehatan jiwa, pelatihan kader kesehatan jiwa, pelaksanaan 

peran kader kesehatan jiwa, monitoring, dan evaluasi. Terlaksananya 

tahapan-tahapan tersebut, maka dari pihak puskesmas maupun desa 

membutuhkan waktu agar tahapan tersebut terlaksana. Pada penelitian ini 

juga partisipan menyampaikan bahwa terdapat hambatan yang dihadapi 

sehingga waktu yang digunakan oleh tenaga kesehatan maupun kader dalam 
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menyiapkan pengadaan program DSSJ digunakan untuk lebih focus dalam 

upaya pencegahan hingga pengobatan pasien Covid19. 

3.3.8 Pengamatan kesehatan yang dilakukan masyarakat seperti masalah penyakit 

menular, dan  keluarga dengan gangguan jiwa  

Pengamatan kesehatan yang dilakukan masyarakat seperti masalah penyakit 

menular, dan  keluarga dengan gangguan jiwa dibagi menjadi satu sub tema 

yaitu adanya pengamatan kesehatan berbasis masyarakat. Kegiatan 

pengamatan kesehatan berbasis masyarakat yang dilakukan seperti 

posyandu yang diamati langsung oleh kader kesehatan, sehingga dapat 

mendeteksi dan segera mengatasi apabila terdapat masalah kesehatan baik 

dari penyakit menular maupun gangguan jiwa.  

Pentingnya dalam menentukan status kesehatan masyarakat harus 

diimbangi dengan ketersediaan fasilitas. Fasilitas tersebut yang harus 

diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat. Di masyarakat terdapat 

beberapa pelayanan kesehatan baik primer, sekunder maupun tersier. Upaya 

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) merupakan bentuk fasilitas 

pelayanan kesehatan yang dikelola oleh masyarakat. Beberapa bentuk 

UKBM yang dikenal adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes 

(Pondok Bersalin desa) dan Desa Siaga (Arisanti & Sunjaya, 2016)  

3.3.9 Pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat 

Pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat dibagi menjadi dua sub tema 

yaitu dana dari pemerintah dan dana dari masyarakat. Menurut responden 

dengan adanya dana sukarela dari masyarakat bagi yang kurang mampu, dan 

ada juga responden yang menjawab pembiayaan kesehatan menggunakan 

BPJS. Masyarakat yang menggunakan BPJS berarti memanfaatan pelayanan 

kesehatan dengan baik seperti penggunaan fasilitas pelayanan yang 

disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah 

oleh petugas kesehatan ataupun bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan 

pelayanan tersebut yang didasarkan pada ketersediaan dan kesinambungan 

pelayanan, mudah dicapai oleh masyarakat, terjangkau serta bermutu 
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(Widada, 2017). Adanya biaya yang di jamin BPJS, setidaknya membantu 

meringankan dalam pengobatan. 

 

4. PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

1) Masyarakat cukup paham terkait apa itu DSSJ. Program DSSJ 

merupakan program Meningkatkan status kesehatan jiwa di masyarakat 

2) Yang terlibat dalam pembentukan program DSSJ antara lain petugas 

kesehatan, kader kesehatan, perangkat desa. Masing-masing sudah 

memiliki tugas tersendiri dalam pembentykan program DSSJ. 

3) Dimulainya pembentukan program DSSJ yaitu di akhir tahun 2019, 

harapanya di tahun 2020 sudah terbentuk program DSSJ, tetapi 

dikarenakan adanya pandemic covid19 ini maka program tersebut cukup 

terhambat.    

4) Persiapan diadakannya program DSSJ sudah memiliki tempat di sediakan 

oleh desa yaitu di balai desa sehingga dalam melakukan kegiatan 

masyarakat sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai 

yang diharapkan dapat membantu setiap kegiatan masyarakat. 

5) Alasan dibentuknya program DSSJ untuk meminimalisir angka 

kekambuhan gangguan jiwa, dan mengatasi keluhan yang di rasakan oleh 

masyarakat maupun keluarga dengan gangguan jiwa. 

6) Tenaga kesehatan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam system 

kesehatan dan berperan langsung dalam penanganan masyarakat 

gangguan jiwa yaitu dengan program DSSJ.  

7) Persiapan  yang dilakukan dalam mengadakan pembentukan program 

desa siaga sehat jiwa memerlukan waktu karena karena harus 

menyiapkan beberapa tahapan dan adanya Covid19, sehingga waktu yang 

digunakan kurang efisien dikarenakan adanya hambatan yaitu adanya 

virus Covid19, sehingga mulai dari kader kesehatan, tokoh masyarakat, 

dan tenaga kesehatan lebih focus dalam menangani virus Covid19. 
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8) Kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan sangat 

dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan di komunitas  dengan cara 

melakukan pengamatan kesehatan berbais masyarakat yaitu dengan 

diadakannya kegiatan posyandu agar dapat mendeteksi sedini mungkin 

hingga penanganan adanya penyakit menular maupun gangguan jiwa. 

9) Adanya pembiayaan berbasis masyarakat diharapkan dapat membantu 

warga yang kurang mampu dalam melakukan pengobatan atau dapat 

digunakan saat kegiatan perkumpulan warga dalam dilaksanakannya 

program DSSJ. 

4.2 Saran  

4.2.1 Tenaga kesehatan  

Pihak Puskesmas setempat dapat lebih aktif dalam mempersiapkan program 

DSSJ sehingga tercapai indicator keberhasilan desa siaga.  

4.2.2 Tokoh Masyarakat 

Tokoh masyarakat diharapkan lebih mendalami informasi tentang kesehatan 

jiwa karena tokoh masyarakat harus memahami tentang kondisi kesehatan 

jiwa di masyarakat.  

4.2.3 Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain diharapkan dapat lebih mengembangkan bagaimana proses 

persiapan pembentukan program DSSJ. 
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