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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan Kinerja Direktorat  Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA  Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja 

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA  

kepada Direktur Jenderal P2P  yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja. 

Dalam perjanjian kinerja tahun 2021  terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja  yang  

mengacu pada renstra kementerian kesehatan tahun 2020-2024 dan rencana aksi 

kegiatan Direktorat  Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan 

NAPZA  tahun 2020-2024. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja,  terdapat 3 (tiga) indikator 

yang mencapai target, dan 4 (empat) indikator tidak mencapai target.  Untuk target 

dan capaian  dari masing masing indikator kinerja sebagai berikut : 

1. Persentase orang dengan gangguan jiwa  (ODGJ)  berat yang mendapatkan 
layanan dengan target  60% di tahun 2021  dan capaian sebesar 65%  atau  
108,33% 

2. Persentase penderita gangguan mental emosional pada penduduk ≥ 15 tahun 
yang mendapat layanan dengan target  20% di tahun 2021 dan capaian sebesar  
0,65%   atau  3,25% 

3. Persentase penderita  depresi pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat 
layanan dengan target  20%  tahun 2021 dan capaian sebesar  0,41%  atau  
2,05% 

4. Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis dengan 
target sebanyak 10.000 orang di tahun 2021 dan capaian sebesar  10.149 orang  
atau 101,49% 

5. Nilai kinerja anggaran target sebesar 83 capaian sebesar  92,15  atau sebesar 
111,02% 

6. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran target sebesar 93 capaian sebesar 79,49 
atau 85.47% 

7. Nilai kinerja implementasi WBK  satker target sebesar 72 capaian sebesar  63 
atau 87,50% 

 

Untuk alokasi anggaran pada  DIPA Direktorat  Pencegahan dan Pengendalian 

Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA tahun 2021  sebesar Rp.43.423.321.000,-  

dengan realisasi sebesar Rp.37.681.173.430  atau  86,78%.  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, menunjukkan angka prevalensi 

gangguan mental emosional  (GME) pada penduduk usia >15 tahun sebesar 9,8%, 

sementara itu prevalensi depresi pada penduduk usia >15 tahun sebesar 6,1%, dan 

yang  mendapatkan pengobatan hanya 9%.  

Berdasarkan Sistem Registrasi Sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, 

diperoleh data bunuh diri pertahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang 

melakukan bunuh diri, serta 47,7% korban bunuh diri adalah pada usia 10-39 tahun 

yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif.  

Studi Penilaian Cepat Dampak COVID-19 dan Pengaruhnya terhadap Anak Indonesia, 

yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia menunjukkan terjadi peningkatan tekanan 

psikososial pada anak selama pandemi COVID-19. Hal ini terjadi antara lain akibat  

minimnya fasilitas pendukung untuk pembelajaran daring maupun luring (68% anak 

yang memiliki akses; 32% tidak mendapatkan program belajar dalam bentuk apapun), 

anak tidak bisa belajar sendiri/mandiri, 47% anak merasa bosan, 35% kuatir merasa 

tertinggal pelajaran, 15% merasa tidak aman, 34% takut terkena penyakit termasuk 

COVID-19, 20% merasa rindu teman-teman, 10% merasa kuatir dengan penghasilan 

orang tua  dan kekurangan makanan, 11% mengalami kekerasan fisik dan 62% 

mengalami kekerasan verbal.  

Survei nasional pada 2021 yang dilakukan oleh BNN mendapati bahwa prevalensi 

penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat 0,15 persen.  

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

disebutkan kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika, pertama adalah 

kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019. Angka 

ini naik menjadi 4.827.619 pada 2021. Kedua, kelompok setahun pemakai yakni 

3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021, dengan demikian  

prevalensi mengalami kenaikan yakni pada 2019 sebesar 1,8% menjadi 1,95% pada 

tahun 2021 berarti kenaikan 0,15%. 

 

Untuk fasilitas pelayanan kesehatan jiwa, masih ada 6 provinsi yang belum memiliki 

RSJ yaitu  Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan 

Utara dan Kepulauan Riau. Tidak adanya fasilitas kesehatan jiwa di beberapa daerah 

tersebut bisa mengakibatkan kurangnya penanganan masalah kesehatan jiwa. 

sehingga tidak semua orang dengan masalah gangguan jiwa mendapatkan 

pengobatan yang seharusnya.  

 

Hasil penelitian WHO (2018), menunjukkan ganggun jiwa mengakibatkan beban yang 

cukup besar yaitu 8,1%. Meskipun masalah gangguan jiwa tidak menyebabkan 

kematian, akan tetapi menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi setiap individu 

dan beban berat bagi keluarga baik secara fisik, mental, dan ekonomi karena penderita 

tidak lagi hidup dengan produktif.  
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Jumlah psikiater sebagai tenaga profesional untuk pelayanan kesehatan jiwa kita 

hanya mempunyai 1.053 orang artinya, satu psikiater melayani sekitar 250 ribu 

penduduk. Menurutnya, ini suatu beban yang sangat besar dalam upaya meningkatkan 

layanan kesehatan jiwa di Indonesia 

 

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih mempercayai gangguan kesehatan jiwa 

di sebabkan oleh hal yang tidak rasional maupun supranatural misalnya pengindap 

skizofrenia di sebabkan karena sihir, kemasukan setan, kemasuhan roh jahat, 

melanggar larangan dan lain-lain, dengan adanya stigma ini masyarakat menangani 

dengan non medis (ahli spiritual)   

 

Diskriminasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (OCGJ) dengan menciptakan 

sosok ODGJ sebagai orang yang suka merusak dan menganggu ketertiban 

masyarakat, memperlakukan  ODGJ  tidak manusiawi, seperti dipasung, dikurung, dan 

disiksa, padahal, ODGJ mempunyai hak dan martabat yang sama seperti warga 

lainnya 

 

Dalam UU Kesehatan Jiwa No 18 tahun 2014,  Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana 

seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga 

individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat 

bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. 

Jika seseorang tidak bisa menjaga kesehatan jiwa nya maka akan menimbulkan gejala 

seperti  perubahan dalam kebiasaan makan atau tidur, menarik diri dari orang-orang 

dan aktivitas yang sebelumnya nikmati, turunnya energi hingga hilang sama sekali, 

perasaan mati rasa dan tak berarti, mengalami rasa sakit dan nyeri yang tidak dapat 

dijelaskan, merasa tidak berdaya atau putus asa. merokok, minum, atau menggunakan 

narkoba lebih dari biasanya. merasa bingung, pelupa, marah, kesal, khawatir, atau 

takut, masalah dalam hubungan sosial. mendengar suara atau mempercayai hal-hal 

yang tidak benar. berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. tidak dapat 

melakukan tugas sehari-hari seperti merawat anak-anak atau pergi bekerja atau 

sekolah. 

 

Masalah kesehatan jiwa telah menjadi masalah kesehatan yang belum terselesaikan di 

tengah-tengah masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19, permasalahan 

kesehatan jiwa akan semakin berat untuk diselesaikan. Dampak dari pandemi COVID-

19 ini tidak hanya terhadap kesehatan fisik saja, namun juga berdampak terhadap 

kesehatan jiwa dari jutaan orang, baik yang terpapar langsung oleh virus maupun pada 

orang yang tidak terpapar. saat ini masyarakat masih berjuang mengendalikan 

penyebaran virus COVID-19, tapi di sisi lain telah menyebar perasaan kecemasan, 

ketakutan, tekanan mental akibat dari isolasi, pembatasan jarak fisik dan hubungan 

sosial, serta ketidak pastian. 

 

Untuk itu menjaga kesehatan jiwa sangat penting karena jika seseorang dengan 

kesehatan mental yang baik cenderung mampu dalam mengatasi stres yang mereka 

alami. mereka juga dapat dengan baik mengontrol emosi dan tindakan mereka,  
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mampu menciptakan pandangan yang positif, baik untuk diri sendiri maupun orang  

lain, mampu untuk sembuh dari penyakit karena memiliki pandangan positif terhadap 

dirinya, sehingga mempercepat dalam proses penyembuhan, membuat seseorang 

berpikir secara baik, fokus dan perhatian mereka pun lebih terarah di banding dengan 

orang yang mempunyai kesehatan mental yang buruk biasanya gak mudah fokus dan 

terdistraksi. 

 

Masalah kesehatan jiwa mendorong pemerintah untuk memastikan kesehatan mental 

agar dapat lebih diprioritaskan dari sebelumnya. Pemerintah daerah harus menjadikan 

program dan pelayanan kesehatan jiwa dapat menjadi fokus perhatian, tentunya 

dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana terkait kesehatan jiwa yang 

memadai, masyarakat, agar menjaga kesehatan diri dan tetap patuh dan disiplin 

dengan protokol kesehatan agar tidak tertular COVID-19, serta selalu menjaga 

kesehatan jiwa dengan mengelola stress dengan baik, menciptakan suasana yang 

aman, nyaman bagi seluruh anggota keluarga, memberikan akses layanan yang lebih 

besar dan luas, agar kesehatan mental masyarakat lebih terjamin dan setara dengan 

kesehatan fisik lainnya.  

Tenaga kesehatan, kader kesehatan jiwa dan komunitas peduli kesehatan jiwa yang   

selalu menjaga kesehatan dan mencegah penularan COVID-19 serta berdedikasi 

menjaga kesehatan jiwa masyarakat, baik melalui kegiatan di komunitas dan atau di 

fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan layanan dan pendampingan bagi 

masyarakat yang mengalami masalah kesehatan jiwa, sehinga mendapatkan akses 

layanan yang setara dan sama dengan setara. Pimpinan pemerintah daerah, sebagai 

pengampu dan yang berwenang di daerah,  agar program dan pelayanan kesehatan 

jiwa dapat menjadi fokus perhatian tentunya dengan menyediakan berbagai sarana 

dan prasarana terkait kesehatan jiwa yang memadai dan mendukung penyelenggaraan 

program kesehatan jiwa di wilayahnya, organisasi profesi yang telah berkontribusi 

terhadap kesehatan jiwa masyarakat, dan tentunya karya nyata pengabdian pada 

masyarakat dapat berkelanjutan,  Media massa dapat memberikan informasi secara 

berimbang terkait pemberitaan masalah kesehatan jiwa, sehingga diharapkan dapat 

mengurangi stigma dan meningkatkan informasi-informasi kebutuhan dan akses 

layanan kesehatan jiwa sebagai prasyarat kesetaraan pelayanan kesehatan jiwa bagi 

seluruh masyarakat indonesia. 

 

 

B. Isu Strategis 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka isu strategis  masalah kesehatan jiwa dan 

napza adalah  

 Tingginya angka prevalensi orang dengan gangguan jiwa.  

 Belum semua provinsi mempunyai rumah sakit jiwa,  

 Tingginya beban akibat masalah gangguan jiwa.  

 Sumber daya manusia profesional untuk tenaga kesehatan jiwa juga masih sangat 

kurang 

 Adanya stigma di masyarakat 

 Pelanggaran Hak azasi  ODGJ 
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C. Visi dan Misi 

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengikuti Visi dan Misi 

Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, 

mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan 

visi ini dilaksanakan melalui 9 misi pembangunan yaitu:  

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya. 

7.   Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh  

  warga. 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.  

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. 

 

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 
tujuan strategis yakni:  
1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. 

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 

3.   Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan edaruratan       

  kesehatan masyarakat. 

4. Peningkatan sumber daya kesehatan. 

5. Peningkatan tata kelola yang baik, bersih, dan inovatif. 

 

 
D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Berdasarkan  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 25 tahun 2020 
tentang organisasi dan tata kerja kementerian kesehatan Tugas Direktorat 
Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA adalah 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA 
 
Fungsi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan 
NAPZA adalah 

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian 

masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia dan 

penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dn institusi 

b. Pelaksanaan kebijakan di bisang pencegahan dan pengendalian masalah 

keswa anak dan remaja , dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan 

NAPZA di masyarakat dan institusi 
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c. Penyiapan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria  di pencegahan 

dan pengendalian masalah kesa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia 

dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi 

d. Fasilitasi pengelolaan di pencegahan dan pengendalian masalah kesa anak 

dan remaja, dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan NAPZA di 

masyarakat dan institusi 

e. Pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang pencegahan dan 

pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut 

usia dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dn institusi  

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pencegahan dan 

pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut 

usia dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dn institusi 

g. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan 

pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut 

usia dan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dn institusi 

h. Pelaksanaan urusan administrasi direktorat 

Susunan organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA  

a. Direktur P2  Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA 

b. Subbagian administrasi Umum dan 

c. Kelompok jabatan fungsional 

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan 

rencana program, dan anggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara 

urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan evaluasi dan 

pelaporan kearsipan persuratan dan kerumah tangaan direktorat 

 

E. Sumber Daya Manusia 

Jumlah pegawai pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA  per 31 Desember 2021 sebanyak 48 orang dengan keterangan 

seperti pada tabel  di bawah ini :   

Grafik 1.1 

SDM berdasarkan status kepegawaian  tahun 2021 

 

                                                 Sumber data :  Kepagawaian  P2MKJN  per  31 Desember Tahun 2021 
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Berdasarkan garfik di atas, jumlah PNS lebih banyak dari jumlah Honorer, yaitu jumlah 

PNS  sebanyak 36 orang atau 75% dan jumlah pegawai honorer sebanyak 12 orang 

atau 25%.  

Grafik 1.2 

SDM berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 

 

Sumber data Kepagawaian P2MKJN per 31 Desember 2021 

Brdasarkan grafik di atas terlihat jumlah  pegawai perempuan lebih banyak dari jumlah 

pegawai laki-laki, yaitu jumlah perempuan sebanyak 25 orang atau 52% dan jumlah 

laki-laki sebanyak 23 atau 48%.  

 
Grafik 1.3 

SDM berdasarkan Jenis Pendidikan  Tahun 2021 

 
Sumber data   Kepegawaian  P2MKJN  31  Desember 2021 

Berdasarkan grafik di atas,  pegawai dengan pendidikan S2 yaitu sebanyak 20 orang,  
S1 sebanyak 16, SMA sebanyak 4 orang, diploma III sebanyak 4 orang, spesialis/akta-
V sebanyak 3 orang dan akademi sebanyak 1 orang, dan yang terbanyak adalah 
pegawai dengan pendidikan S2. 
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Grafik 1.4 

SDM berdasarkan Jabatan Tahun 2021 

 
Sumber data   Kepegawaian  P2MKJN  31  Desember 2021 

Pada grafik di atas terlihat jumlah pegawai dengan jabatan fungsional sebanyak 17 
orang, jabatan pelaksana sebanyak 17 orang, tenaga pramubakti sebanyak 11 orang, 
jabatan struktural 2 orang dan tenaga pengemudi 1 orang, dan terbanyak adalah 
pegawai dengan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. 
 
 

F. Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini  menguraikan tentang  latar belakang, isu strategis  tugas pokok, 

fungsi dan struktur organisasi, visi dan misi dan sumber daya manusia  

2. Bab II Perencanaan Kinerja 

Bab ini menguraikan  tentang perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja  Tahun 

2021. 

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja 

Bab ini menguraikan tentang  Capaian Kinerja , realisasi Anggaran dan efisiensi 

sumber daya 

       4. Bab IV Penutup 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan rencana tindak lanjut. 
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BAB II 

PERENCANAAN  KINERJA 

 

 
A. Perencanaan  Kinerja 

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis 

dan berkesinambungan. Dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2020-2024 

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA  

terdapat perencanaan kinerja  selama 5  (lima) tahun yaitu :   

1. Persentase penderita depresi pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat 

layanan sebanyak 50% pada akhir tahun 2024; 

2. Persentase penderita gangguan mental emosional pada penduduk ≥ 15 tahun 

yang mendapat layanan sebanyak 50% pada akhir tahun 2024; 

3. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan sebanyak 100% pada akhir 

tahun 2024; 

4. Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis 

sebanyak 11.500 orang pada akhir tahun 2024. 

5. Nilai kinerja anggaran  83 pada akhir  tahun 2024 

6. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran  93 pada akhir  tahun 2024 

7. Nilai kinerja implementasi WBK satker  72 pada akhir  tahun 2024 

 

Untuk sasaran dan perencanaan kinerja  tahun 2020-2024 dapat di lihat pada tabel di 

bawah ini:  

Tabel 2.1 
Perencanaan  kinerja  tahun  2020-2024 

 

Sasaran Kegiatan  Indikator kinerja   
Target  

2020 2021 2022 2023 2024 

meningkatnya 

pencegahan dan 

pengendalian 

masalah 

kesehatan jiwa 

dan NAPZA.  

 

1. Persentase 

penderita depresi 

pada penduduk ≥ 

15 tahun yang 

mendapat  

layanan 

 

10% 20% 30% 40% 50% 

2. Persentase 

penderita 

gangguan mental 

emosional pada 

penduduk ≥ 15 

tahun yang 

mendapat  

layanan 

 

10% 20% 30% 40% 50% 



Sasaran Kegiatan  Indikator kinerja   
Target  

2020 2021 2022 2023 2024 

       

3. Persentase ODGJ 

berat yang 

mendapatkan 

layanan 

 

45% 60% 75% 90% 100% 

4 Penyalahguna 

NAPZA yang 

mendapatkan 

pelayanan 

rehabilitasi medis 

9.500 

orang 

10.000 

orang 

10.500 

orang 

11.000 

orang 

11.500 
orang 

 

 5 Nilai kinerja 

anggaran 

 

83 83 83 83 83 

6 Nilai kinerja 

pelaksanaan 

anggaran   

 

93 93 93 93 93 

7 Nilai kinerja 

implementasi WBK 

satker   

 

72 72 72 72 72 

 

 

B. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan dan kesepakatan kinerja antara 

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA  

dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. . 

Perjanjian Kinerja di buat pada tanggal 18 Desember 2020 setelah DIPA turun pada 

bulanpada tanggal 23 November  2020 dan mengalami revisi pada tanggal 16 

Desember 2021 karena adanya efisiensi anggaran dan pergantian kepala satker. 

Untuk  perjanjian kinerja  tahun 2021 dapat di lihat pada tabel di bawah ini 

 
Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja  Tahun 2021  

NO Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan  
 

Target 

1 Meningkatkan 

pencegahan dan 

pengendalian 

masalah 

kesehatan jiwa 

1 Persentase penderita gangguan mental 

emosional pada penduduk ≥ 15 tahun 

yang mendapat layanan  

20% 

2 Persentase penderita  depresi pada 

penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat 

20% 



dan napaza layanan  

3 Persentase orang dengan gangguan 

jiwa  (ODGJ)  berat yang mendapatkan 

layanan  

60% 

4 Penyalahguna NAPZA yang 

mendapatkan pelayanan rehabilitasi 

medis  

10.000 
orang 

5 Nilai kinerja anggaran  83 

6 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran  93 

7 Nilai kinerja WBK 72 

Dengan alokasi anggaran tahun 2021  sebesar Rp. 43.423.321.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



BAB  III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. Capaian Kinerja 

Capaian kinerja menggambarkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan  

Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza  Tahun 2021. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target 

kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian 

kinerja. Berikut adalah target dan capaian indikator kinerja  tahun 2021: 

 

Tabel 3.1 

Target dan Capaian Indikator Kinerja  Tahun 2021 

No Indikator Target Capaian Kinerja 

1 Persentase penderita gangguan mental 
emosional pada penduduk ≥ 15 tahun yang 
mendapat layanan  

20% 0,65% 3,25% 

2 Persentase penderita  depresi pada 
penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat layanan  

20% 0,41% 2,05% 

3 Persentase orang dengan gangguan jiwa  
(ODGJ)  berat yang mendapatkan layanan  

60%  65% 108,33% 

4 Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan 
pelayanan rehabilitasi medis  

10.000 

orang 

10.149 

orang 

101.49% 

5 Nilai Kinerja anggaran  83 92,15 111,02% 

6 Kinerja pelaksanaan anggaran  93 79,49 85,47% 

7 Nilai Kinerja WBK  72 63 87,50% 

Rata-Rata Capaian 71,30% 

 

Dari 7 (tujuh) indikator pada Perjanjian Kinerja Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Tahun 2021, terdapat 3 indikator 

yang mencapai/melebihi target yang ditetapkan sedangkan 5 indikator tidak mencapai 

target, sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar 71,30%,  Jika dibandingkan dengan 

rata-rata capaian tahun 2020, maka rata-rata capaian tahun 2021 (71,30%)  mengalami 

penurunan dari tahun 2020 (74,33%).  

 Untuk lebih jelas terkait indikator kinerja tahun 2021, dapat di lihat pada uraian di bawah    

ini :  
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1. Persentase penderita gangguan mental emosional pada penduduk ≥ 15 

tahun yang mendapat layanan 

 

Penjelasan Indikator 

Gangguan mental emosional (GME) bukan diagnosa gangguan jiwa. GME 

adalah perubahan dalam pikiran, perasaan dan perilaku yang dapat 

mengganggu aktivitas sehari-hari, tapi tidak dijumpai tanda dan gejala gangguan 

dalam daya nilai realita. Hendaya atau disfungsi dalam pekerjaan dan kehidupan 

sehari-hari juga tidak ditemukan. Secara umum GME juga dapat diartikan 

adanya tekanan emosional atau masalah kesehatan jiwa. Kasus penderita GME 

didapatkan melalui deteksi dini dengan instrumen SDQ untuk usia 15 – 18 tahun 

dan SRQ 20 untuk usia > 18 tahun. Deteksi dini dapat dilakukan melalui 

pelayanan di dalam gedung (layanan umum, layanan penyakit kronis, kesehatan 

ibu, PKPR, dll) maupun luar gedung Puskesmas (posyandu, posbindu, sekolah, 

perguruan tinggi, panti/lembaga sosial, tempat kerja, lembaga 

pemasyarakatan/lembaga pembinaan khusus anak, dll) oleh tenaga kesehatan 

dan /atau non tenaga kesehatan terlatih secara tatap muka dan/atau daring. 

Pelaksanaan deteksi dini oleh tenaga non kesehatan dilakukan di bawah 

supervisi tenaga kesehatan. Bila dari hasil deteksi dini memenuhi kriteria GME 

maka dilakukan layanan kesehatan berupa: promosi kesehatan, dan/atau 

prevensi, dan/ atau konseling, dan/ atau penanganan awal, dan/atau rujukan 

dan/ atau penanganan lanjutan. Upaya promotif kesehatan jiwa untuk mencegah 

GME terintegrasi dengan upaya promosi kesehatan lainnya yang dilaksanakan 

oleh setiap jenjang administrasi dan layanan kesehatan di keluarga, lingkungan 

pendidikan, masyarakat, fasyankes, panti/lembaga sosial dan lembaga 

pemasyarakatan. Fokus promosi kesehatan untuk pencegahan dan 

pengendalian GME dengan prinsip leaving no one behind dimulai melalui 

pelayanan berbasis komunitas di pelayanan primer yang terintegrasi didukung 

oleh pendekatan kesehatan digital dan sistem inovasi, kolaborasi multiprofesi 

serta koordinasi lintas program dan sektor. Upaya preventif untuk mencegah 

gangguan jiwa pada penderita GME adalah mengatasi faktor risiko, tanda dan 

gejala yang dialami serta peningkatan faktor pelindung (protektif) yang terkait 

dengan gangguan kesehatan jiwa.  Prinsip umum dalam mengatasi faktor risiko, 

tanda dan gejala GME adalah melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

(makan makanan bergizi, minum yang cukup, olahraga selama 30 menit, 

berjemur di pagi hari, istirahat yang cukup, etika batuk dan bersin), CERDIK (cek 

kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktifitas fisik/olahraga, diet sehat 

dan seimbang, istirahat cukup, kelola stress) dan CERIA (cerdas intelektual 

emosional dan spiritual, empati dalam berkomunikasi efektif, rajin beribadah 

sesuai agama dan keyakinan, interaksi yang bermanfaat bagi kehidupan dan 

asah asih asuh tumbuh kembang dalam keluarga dan masyarakat). 
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Definisi Operasional 

Penderita GME yang mendapat layanan adalah penderita gangguan mental 

emosional pada penduduk >15 tahun berdasarkan hasil deteksi dini dengan 

menggunakan instrumen SRQ 20 dengan cut of point >6 pada usia > 18 tahun 

dan instrumen SDQ dengan hasil ambang atau abnormal pada usia 15-18 tahun 

yang mendapatkan layanan kesehatan berupa: promosi kesehatan, dan/atau 

prevensi, dan/ atau konseling, dan/ atau penanganan awal, dan/atau rujukan 

dan/ atau penanganan lanjutan. 

 

Cara  Perhitungan  

Rumus 

Perhitungan = 

Jumlah penderita GME >15 tahun yang 

mendapat layanan dalam kurun waktu satu tahun X 100% 

  

Jumlah estimasi penderita GME pada penduduk 

>15 tahun di wilayahnya berdasarkan angka 

prevalensi Riskesdas terbaru 

   

Catatan: 

Numerator: Jumlah penderita GME pada penduduk >15 tahun di wilayah kerja 
Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dalam kurun waktu 
satu tahun. 

Penderita GME:  penduduk >15  tahun  yang dilakukan  deteksi dini dengan 
menggunakan instrumen SRQ 20 dengan cut of point > 6 atau SDQ dengan 
hasil ambang/borderline atau abnormal. 

Denominator : Jumlah penderita GME pada penduduk >15 tahun berdasarkan 
estimasi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. 

Hasil estimasi penderita GME pada penduduk >15 tahun diperoleh dari 
prevalensi GME data Riskesdas terbaru dikalikan jumlah penduduk usia > 15 
tahun di wilayah tersebut dalam kurun waktu yang sama. 

 

Capaian Kinerja 

Capaian Kinerja untuk persentase penderita gangguan mental emosional pada 
penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat layanan sebagai berikut: 

 
Tabel 3.2 

Target dan Capaian Tahun 2021 

Indikator Target Capaian % 

Persentase penderita gangguan mental 

emosional pada penduduk ≥ 15 tahun yang 

mendapat layanan 

20% 0,65% 3,25% 

Pada tabel di atas terlihat capaian persentase penderita gangguan mental 

emosional pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat layanan sebesar 0,65%  

atau 3,25% dan belum mencapai dari yang di targetkan sebesar 20%. 
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Tabel 3.3 
Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2020 dan 2021 

Indikator 2020 2021 

Target Capaian Target Capaian 

Persentase penderita gangguan 

mental emosional pada penduduk ≥ 

15 tahun yang mendapat layanan 

10% 0,18% 20% 0,65% 

Pada tabel di atas terlihat untuk capaian 2021 mengalami kenaikan dari tahun 
2020. Untuk target dan capaian tahun 2020 dan 2021 merupakan kumulatif. 

 
Tabel 3.4  

Perbandingan Target dan Capaian 2020, 2021 dan 2022 

Indikator 2020 2021 2022 

Target Capaian Target Capain Target 

Persentase penderita 

gangguan mental 

emosional pada 

penduduk ≥ 15 tahun 

yang mendapat 

layanan 

10% 0,18% 20% 0,65% 30% 

Pada tabel di atas capaian tahun 2021 sebesar 0,65% belum memenuhi target 

tahun 2022. 

 

Analisa Penyebab  Kegagalan 

 merupakan indikator baru yang tercantum didalam Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024  

 Adanya pandemi COVID-19 sehinga semua kegiatan di fokuskan pada 

pencegahan  covid dan pelaksanaan vaksinasi 

 Keterbatasan anggaran pencegahan dan pengendalian GME. 

 Masalah kesehatan jiwa belum menjadi prioritas di Indonesia. 

 

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target indikator  

 Menyusun petunjuk teknis pencegahan dan pengendalian Gangguan 

Mental Emosional (GME) dan Media KIE Gangguan Mental Emosional 

(GME). Kegiatan dilaksanakan karena belum tersedia petunjuk teknis 

pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian GME sebagai 

acuan bagi pengelola program di dinas kesehatan dan Puskesmas. 

Kegiatan penyusunan NSPK tersebut membahas, Tujuan, sasaran, 

dasar hukum dan ruang lingkup Juknis Pencegahan dan Pengendalian 

GME, Layanan penderita GME (definisi operasional, indikator terkait  
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 GME pada Renstra Kemenkes 2020-2024, cara penghitungan indikator, 

dan pencapaian indikator), Skrining dan penemuan kasus GME, Upaya 

promotif untuk mencegah GME berdasarkan kelompok usia remaja, 

dewasa dan lansia, Upaya preventif meliputi mengurangi faktor risiko 

dan mengatasi tanda serta gejala GME, Pencatatan dan pelaporan, Tata 

kelola program pencegahan dan pengendalian GME (perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) 

 

 
 

 

  
 

 Kegiatan Diseminasi Program Pencegahan dan Pengendalian GME bagi 

LP/LS. Salah satu indikator kinerja kegiatan bidang pencegahan dan 

pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA yang tercantum 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 adalah 

persentase penderita gangguan mental emosional pada penduduk ≥ 15 

tahun yang mendapat layanan dengan target 50% di tahun 2024. Untuk 

mendukung hal tersebut tentunya perlu dukungan dan pemahaman yang 

cukup mengenai gangguan mental emosional serta kolaborasi dan 

sinergi dengan lintas program dan lintas sektor terkait. 

Kegiatan Diseminasi Program Pencegahan dan Pengendalian GME bagi 

LP/LS memberikan edukasi dan informasi yang utuh mengenai kebijakan 

dan upaya promotif preventif pencegahan dan pengendalian GME. 

Peserta juga memperoleh gambaran nyata tentang praktik baik program 

pencegahan perundungan dan skrining masalah kesehatan jiwa 

sehingga mendapatkan pemahaman akan pentingnya kolaborasi dan 

sinergi LP/LS dalam melaksanakan upaya pencegahan dan 

pengendalian GME. 
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 Mensosialisasikan aplikasi sehat jiwa sebagai sarana deteksi dini secara 

online dengan instrumen SRQ-20 dan mensosialisasikan program 

melalui serial webinar serta pertemuan daring lainnya. 

 Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui kegiatan orientasi 

manajemen program kesehatan jiwa dan NAPZA serta orientasi 

pencegahan dan pengendalian GME. 

 Mengintegrasikan pelaksanaan deteksi dini GME dengan Upaya 

Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) lainnya, seperti: Posbindu 

PTM, posyandu remaja, dll. 
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 Kegiatan Peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia dengan 

Tema kegiatan: “Creating Hope Through Action (Menumbuhkan  

harapan melalui aksi nyata)”. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara 

blendeed  dengan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Dr. Marzoeki Mahdi Bogor 

yaitu:  Launching (1) Layanan Hotline 24 Jam (D’Patens 24) dan (2) 

Perintis Apel (Integrasi Aset dengan Pelayanan Kesehatan).Dalam 

kegiatan di sampaikan, Mengenali gejala ide/pikiran bunuh dan peran 

keluarga dalam pencegahan Bunuh Diri, Mengatasi stigma terhadap 

upaya bunuh diri di masyarakat, Praktik Baik Pencegahan Bunuh Diri di 

RSJ , Peran Media dalam Pencegahan Bunuh Diri. 

  
 

 Melakukan bimbingan teknis GME. Kegiatan bimtek layanan GME 

dilaksanakan karena masih kurangnya pemahaman  pengelola program 

kesehatan jiwa dan tenaga kesehatan dalam implementasi program 

pencegahan dan pengendalian GME. Bimtek layanan GME membahas  

beberapa hal antara lain indikator persentase penderita GME pada 

penduduk usia > 15 tahun yang mendapat layanan, pengisian dan 

interpretasi instrumen SDQ dan SRQ 20, upaya promotif dan preventif 

GME, pemeriksaan lanjutan GME, serta pencatatan dan pelaporan. 
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 Kegiatan monitoring dan evaluasi layanan GME dilaksanakan untuk 

memantau pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang 

ditemukan serta merekomendasikan tindak lanjut yang harus dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan. Dari hasil monev didapatkan belum 

semua Kabupaten/Kota yang dikunjungi mengirimkan laporan terkait 

hasil capaian indikator GME dan depresi. Beberapa capaian GME di 

Provinsi yang dikunjungi pada kegiatan monev adalah sebagai berikut: 

Jawa Timur 0,16%, Kepulauan Riau 0,05%, Sumatera Utara 0,35%, 

Sulawesi Utara 0,00%, dan Kalimantan Selatan 0,30% 

 

  

 

Kendala / Masalah yang di hadapi 

 Kelengkapan dan ketepatan pencatatan dan pelaporan program 

pencegahan dan pengendalian GME masih rendah. 

 Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum memahami sepenuhnya format 

pencatatan dan pelaporan yang baru. 

 Pemahaman petugas kesehatan terkait program pencegahan dan 

pengendalian GME masih rendah dan orientasi program pencegahan 

dan pengendalian GME belum optimal karena dilakukan secara daring 

bila dibandingkan dengan orientasi secara tatap muka/ luring. 

 Komitmen pemerintah daerah terkait kesehatan jiwa masih rendah. 
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Pemecahan Masalah 

 Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dengan melakukan 
sosialisasi, orientasi, dan bimbingan teknis program pencegahan 
dan pengendalian GME. 

 Mengalokasikan dana dekonsentrasi kepada Dinas Kesehatan 
Provinsi untuk peningkatan kapasitas SDM kesehatan di daerah. 

 Advokasi kepada pimpinan daerah terhadap program kesehatan 
jiwa. 

 Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program 
terkait pencegahan dan pengendalian GME. 

 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan 
pengendalian GME secara berkala. 

 

 

2.   Persentase penderita depresi pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat  
      layanan. 
       
      Penjelasan Indikator 

Depresi merupakan salah satu gangguan mood yang ditandai dengan gejala 
utama berupa: 1) afek depresif, 2) kehilangan minat, 3) kehilangan energi yang 
ditandai dengan cepat lelah; dan dengan gejala tambahan lainnya, seperti: 
konsentrasi atau perhatian yang berkurang, harga diri maupun kepercayaan diri, 
rasa bersalah atau rasa tidak berguna, memiliki pandangan tentang masa 
depan yang suram serta pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan 
diri atau bunuh diri, tidur terganggu, dan nafsu makan berkurang yang 
berlangsung terus menerus selama kurun waktu minimal 2 minggu (PPDGJ III). 
 
Adapun gejala pada penderita depresi meliputi gejala-gejala sebagai berikut: 
 

     gejala mayor (gejala utama) 

 

gejala minor (gejala tambahan) 

1. Afek depresif 

2. Kehilangan minat 

3. Kehilangan energi yang 

ditandai dengan cepat 

lelah 

 

1. Konsentrasi atau perhatian berkurang 

2. Harga diri maupun kepercayaan diri yang 

berkurang 

3. Rasa bersalah atau rasa tidak berguna 

4. Memiliki pandangan tentang masa depan 

yang suram serta pesimistis 

5. Gagasan atau perbuatan yang 

membahayakan diri atau bunuh diri 

6. Tidur terganggu 

7. Nafsu makan berkurang 
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Seseorang dikatakan mengalami gangguan depresi apabila memenuhi kriteria 
2 gejala mayor ditambah dengan 3 gejala minor. Penderita depresi dapat 
menerima layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, psikiater, psikolog 
klinis, dan perawat di Fasilitas Kesehatan Primer dan Rujukan. 

Strategi pencegahan depresi dimulai dengan mengurangi faktor risiko depresi 
sebelum timbulnya gangguan jiwa dan meningkatkan faktor protektif, antara 
lain: menerapkan pola asuh yang baik, adanya support system dari keluarga, 
lingkungan sekolah, masyarakat, dll. 

 

Definisi Operasional 

Penderita depresi pada penduduk ≥15 tahun, berdasarkan wawancara 
psikiatrik dengan merujuk pada PPDGJ III yang mendapatkan layanan di 
fasyankes oleh tenaga kesehatan (psikiater, dokter, psikolog, dan perawat jiwa) 
berupa: promosi kesehatan, dan/ atau pencegahan, dan/ atau penanganan 
awal dan/atau rujukan dan/atau penanganan lanjutan 

 

Cara perhitungan 

Rumus 

Perhitungan  

Jumlah penderita Depresi > 15 tahun yang 

mendapat layanan dalam kurun waktu satu 

tahun X 100% 

  

Jumlah estimasi penderita Depresi pada 

penduduk > 15 tahun di wilayahnya 

berdasarkan angka prevalensi Riskesdas 

terbaru 

    Catatan 

Numerator: Jumlah penderita Depresi pada penduduk > 15 tahun di wilayah 

kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dalam kurun 

waktu satu tahun. 

Denominator : Jumlah penderita Depresi pada penduduk > 15 tahun 

berdasarkan estimasi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu 

tahun yang sama. 

Hasil estimasi penderita Depresi pada penduduk > 15 tahun diperoleh dari 

prevalensi Depresi data Riskesdas terbaru dikalikan jumlah penduduk usia > 

15 tahun di wilayah tersebut dalam kurun waktu yang sama. 
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Capaian Kinerja 

Capaian kinerja persentase penderita depresi pada penduduk ≥ 15 tahun yang 
mendapat layanan sebagai berikut 

 
   Tabel 3.5 

Target dan Capaian Tahun 2021 
 

Indikator Target Capaian % 

Persentase penderita depresi pada penduduk ≥ 

15 tahun yang mendapat layanan. 

20% 0,41% 2,05% 

Pada tabel di atas capaian persentase penderita depresi pada penduduk ≥ 15 

yang mendapat layanan tahun 2021 sebesar 0,41% atau 2,05% belum 

mencapai target. 

    Tabel 3.6 
  Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2020 dan 2021 

 

Indikator 2020 2021 

Target Capaian Target Capaian 

Persentase penderita depresi pada 

penduduk ≥ 15 tahun yang 

mendapat layanan. 

10% 0.20% 20% 0.41% 

Pada tabel di atas capaian tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020, 
baik target dan capaian merupakan penjumlahan kumulatif. 

              
            

                                    Tabel 3.7 
                            Perbandingan Target dan Capaian  Tahun 2020, 2021 dan 2022 

 

Indikator 2020 2021 2022 

Target Capaian Target Capaian Target 

Persentase penderita 

depresi pada penduduk ≥ 

15 tahun yang mendapat 

layanan. 

10% 0,20% 20% 0,41% 30% 

                     Pada tabel di atas capaian  tahun 2021 belum memenuhi target tahun 2022. 
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Analisa Penyebab kegagalan 

 merupakan indikator baru yang tercantum didalam Rencana 

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 

 Adanya pandemi COVID-19, sehingga semua kegiatan di fokuskan 

pada penanganan covid 19 dan pelaksanaan vaksinasi  

 Terbatasnya  anggaran pencegahan dan pengendalian depresi. 

 Masalah kesehatan jiwa belum menjadi prioritas di Indonesia 

 

Upaya yang di lakukan untuk mencapai target indikator 

 Menyusun petunjuk teknis layanan depresi, media KIE depresi, 
mensosialisasikan dan mendistribusikan buku petunjuk teknis dan 
media KIE terkait depresi yang sudah disusun dalam bentuk digital. 
Kegiatan ini dilakukan karena diperlukan petunjuk teknis sebagai 
acuan bagi pengelola program kesehatan jiwa dalam mengenali, 
mendiagnosa, dan memberikan pelayanan mulai dari promotif, 
preventif, serta kuratif terhadap kasus depresi di masyarakat. 

Kegiatan penyusunan media KIE P2 depresi  di laksanakan karena 

perlu adanya  media KIE sebagai sarana informasi dan edukasi 

mengenai kesehatan jiwa kepada pengelola kesehatan jiwa baik di 

Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas/FKTP/FKRTL dan 

masyarakat dalam mengenali depresi dan pencegahan bunuh diri. 
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 Kegiatan Penguatan Jejaring Penanganan Kasus Gangguan Jiwa. 

Kegiatan ini dilaksanakan karena diperlukannnya penguatan 

Jejaring Penanganan kasus Gangguan Jiwa perlu dibangun secara  

berjenjang baik dengan Satker Pusat maupun dengan Satker yang 

ada di daerah, dengan Organisasi Profesi serta Lembaga Swadaya 

Masyarakat ataupun Non Goverment Organization (NGO) yang 

bekontribusi dan memiliki kepedulian dalam penanganan masalah 

kesehatan jiwa dan NAPZA dalam rangka mencapai indikator 

rencana strategis Kementerian Kesehatan. Pertemuan Penguatan 

Jejaring Penanganan Kasus Gangguan Jiwa bertujuan untuk: 1) 

Mengidentifikasi sistem pencatatan dan pelaporan yang ada terkait 

masalah keswa dan NAPZA; 2) Membangun jejaring komunikasi 

lintas program, dan 3) Memperoleh kesepakatan sistem rujukan 

kasus jiwa mulai dari fasyankes primer, sampai rujukan serta 

pendampingan oleh klinisi kepada tenaga kesehatan di fasyankes 

primer. 

 

 
 

 Kegiatan rapat koordinasi pencegahan tayangan kekerasan dan 

pencegahan bunuh diri di media sosial dilaksanakan karena 

semakin maraknya tayangan kekerasan, termasuk tindakan bunuh 

diri di media sosial, sehingga diperlukan sinergitas antar 

kementerian/lembaga dalam rangka mencegah dan membatasi 

tayangan perilaku kekerasan dan bunuh diri di media sosial maupun 

di media elektronik, dalam  kegiatan di sampaikan materi tentang 

dukungan dari kementerian/lembaga terkait pencegahan tayangan 

kekerasan dan pencegahan bunuh diri di media sosial. 
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 Mensosialisasikan program melalui serial webinar dan pertemuan 
daring lainnya, meningkatkan jejaring kemitraan melalui pertemuan 
penguatan jejaring penanganan kasus gangguan jiwa dan 
penguatan sistem rujukan. 

 Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui kegiatan 
orientasi manajemen program kesehatan jiwa dan NAPZA serta 
orientasi pencegahan dan pengendalian depresi. 

 Berkoordinasi secara sinergis dengan program pencegahan dan 
pengendalian GME dalam menapis, menemukan kasus, serta 
menatalaksana penderita depresi,  

 Melakukan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi 
program pencegahan dan pengendalian depresi. 

 Melaksanakan bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian 
depresi. 

 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan dan 
pengendalian depresi terintegrasi dengan monev layanan GME. 
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Kendala/ masalah yang di hadapi 

 Kelengkapan dan ketepatan pencatatan dan pelaporan 
program pencegahan dan pengendalian depresi masih rendah. 

 Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum memahami 
sepenuhnya format pencatatan dan pelaporan yang baru. 

 Pemahaman petugas kesehatan terkait program pencegahan 
dan pengendalian depresi masih rendah dan orientasi program 
pencegahan dan pengendalian depresi belum optimal karena 
dilakukan secara daring bila dibandingkan dengan orientasi 
secara tatap muka/ luring. 

 Komitmen pemerintah daerah terkait kesehatan jiwa masih 
rendah. 
 

Pemecahan Masalah 

 Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dengan melakukan 
sosialisasi, orientasi, dan bimbingan teknis program 
pencegahan dan pengendalian depresi. 

 Mengalokasikan dana dekonsentrasi kepada Dinas Kesehatan 
Provinsi untuk peningkatan kapasitas SDM kesehatan di 
daerah. 

 Advokasi kepada pimpinan daerah terhadap program 
kesehatan jiwa. 

 Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas 
program terkait pencegahan dan pengendalian depresi. 

 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan 
pengendalian depresi secara berkala. 

 
 

            3.  Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Layanan  
 
Penjelasam Indikator 
Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat merupakan penderita Skizofrenia dan 
Psikosis Akut. ODGJ berat yang mendapat layanan adalah penderita 
Skizofrenia dan Psikosis Akut yang mendapatkan penanganan di fasilitas 
pelayanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, RSU dengan Layanan Keswa, RSJ). 
 
Tujuan Indikator:  

 Meningkatkan akses layanan kepada ODGJ berat;Memenuhi hak setiap 
warga negara untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang bermutu; 

 Menurunkan kesenjangan pengobatan; 

 Menurunkan beban akibat gangguan jiwa; 

 Menurunkan stigma dan diskriminasi untuk ODGJ berat; 

 Meningkatkan perlibatan sosial, kemandirian, produktifitas dan kualitas 
hidup ODGJ berat. 

 

 

25 



Definisi Operasional:  

ODGJ berat yang mendapat pelayanan sesuai standar di fasilitas 

pelayanan kesehatan, berupa: pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara 

psikiatrik dan pemeriksaan status mental), memberikan informasi dan 

edukasi, tatalaksana pengobatan dan atau melakukan rujukan bila 

diperlukan. 

 

Cara perhitungan 

Jumlah Penderita ODGJ Berat yang mendapat layanan  di bagi Jumlah 

estimasi penderita ODGJ di wilayahnya berdasarkan angka prevalensi 

Riskesdasa terbaru di kali 100 % 

 

Catatan: 

Numerator: Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. 

Penderita ODGJ: penderita Skizofrenia dan Psikotik Akut yang 

didiagnosis oleh dokter atau psikolog klinis atau psikiater. 

Denominator: Jumlah penderita ODGJ berdasarkan estimasi dalam kurun 

waktu satu tahun yang sama. 

 

Hasil estimasi penderita ODGJ diperoleh dari prevalensi ODGJ provinsi 

dari data Riskesdas terbaru dikalikan jumlah penduduk di wilayah tersebut 

dalam kurun waktu yang sama. 

Contoh Perhitungan: 

Prevalensi ODGJ di Provinsi "PB" adalah 0,14% berdasarkan data 

Riset Kesehatan Dasar, dan jumlah penduduk di Kabupaten 'S" pada 

tahun 2020 adalah 91.134 jiwa. 

 

Jumlah estimasi penderita ODGJ di Kabupaten "S" tahun 2020 adalah 

(0,14% x 91.134) = 128 penderita ODGJ. Target capaian indikator 

penderita ODGJ yang mendapat layanan pada tahun 2020 sebesar 45%, 

yaitu 58 penderita ODGJ. 

 

Bila jumlah penderita ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan berupa 

pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status 

mental), memberikan informasi dan edukasi, tatalaksana pengobatan 

dan atau melakukan rujukan bila diperlukan, sebesar 25 ODGJ, maka 

persentase penderita ODGJ yang mendapat layanan adalah: (25/128) x 

100 % = 19,5%. 
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Capaian Kinerja 

Capaian Kinerja Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Layanan 

.sebagai berikut          

                                                    Tabel 3.8 

               Target dan Capaian Tahun 2021 

  Indikator Target Capaian % 

Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan 

Layanan  
60% 65% 105% 

Pada tabel di atas capaian Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan 

Layanan sebanyak 65% telah melebihi dari yang di targetkan sebesar 60%  

 
                     Tabel 3.9 

       Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2020 dan 2021 

 
 Indikator 

2020 2021 

Target Capaian Target Capaian 

Persentase ODGJ 

Berat yang 

Mendapatkan 

Layanan  

45% 58,90% 60% 65% 

Pada tabel di atas capain Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan 

Layanan tahun 2021 melebihi dari capaian tahun 2020, baik target dan 

capaian merupakan pejumlahan komulatif. 

            

                            Tabel 3.10 
                                       Perbandingan Target dan Capaian 2020, 2021 dan 2022 

Indikator 2020 2021 2022 

Target Capaian Target Capaian Target 

Persentase ODGJ 

Berat yang 

Mendapatkan 

Layanan  

45% 58,90% 60% 65% 75% 

Pada tabel di atas capaian Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan 

Layanan belum melebihi dari target tahun 2022. 

 

Analisa Penyebab keberhasilan  

Pencapaian indikator karena adanya Permenkes 54 tahun 2017 tentang 
penanggulangan pemasungan, tersedianya obat untuk ODGJ, dan 
indikator ini masuk dalam SPM dan PIS-PK kab kota. 
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 Upaya yang di lakukan untuk mencapai target indikator 

 Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial (DKJPS) pada Situasi 

Gawat Darurat Keswa dan NAPZA untuk Bencana Erupsi Gunung 

Semeru Kab. Lumajang. Maksud dan Tujuan Melakukan Rapid 

Health Assesment (RHA) dan pelayanan Dukungan Kesehatan Jiwa 

dan Psikososial (DKJPS) pada penyintas bencana Erupsi Gunung 

Semeru pada masa tanggap darurat. Ruang Lingkup Penyintas 

bencana bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang 

Provinsi Jawa Timur khususnya Posko di Desa Tempeh, Lempeni, 

Kunir, Sumber Mujur, Candipuro, Selok Besuki, Sukodono, 

Dawuhan, Padang, Labruk, Pronojiwo, Supit Urang, Sidomulyo, 

Oro-oro Ombo, Dusun Karangrejo, Gunung Sawur, Sumber Wuluh 

dan Panti Sosial Pondok Waras.  

Kegiatan yang dilaksanakan 

 Rapid Health Assesment (RHA) oleh Direktorat 

Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa 

dan NAPZA, Ditjen P2P dan TIM berupa kegiatan 

pemetaan awal serta dukungan manajemen bagi Dinas 

Kesehatan yang personilnya terdampak bencana. 

 Pelayanan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial 

(DKJPS) yang dilakukan Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, 

PDSKJI, IPK Indonesia, IPKJI, Dinas Kesehatan Prtovinsi 

Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lumajang.Melakukan rapat koordinasi dengan Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur,  Dinas Kesehatan Kab. 

Lumajang bagian Kesehatan Jiwa 

 Membangun sistem koordinasi pelaksanaan kegiatan 

DKJPS 

 Mendirikan Posko Kesehatan Jiwa di Puskesmas yang 

paling dekat dengan daerah terdampak erupsi.  

 Membuat flyer untuk DKJPS bagi penyintas anak dan 

remaja 

 Penapisan awal kesehatan Jiwa 

 Melakukan pelatihan PFA untuk Tenaga Kesehatan,  

Kader Kesehatan  dan Organisasi Masyarakat. 

 Intervensi psikologi penyintas dengan permasalahan 

psikologi  

 Penguatan dukungan dengan penyediaan obat program 

jiwa 
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 Memberikan terapi psikofarmaka sesuai kebutuhan 

 Penguatan jejaring terkait rujukan psikiatry dengan RSUD 

dr. Haryoto Lumajan 

 Terapi individu dilakukan kepada korban yang mengalami 

PTSD  Penguatan dilakukan kepada penyintas yang 

memiliki koping yang adapti 

Kendala atau Tantangan: 

 Stressor yang ada dalam pelaksanaan di hari 1 

adalah perubahan cuaca yang berawal sangat panas 

berganti dengan mendung /berawan dan hujan. 

 Dinkes Lumajang belum melakukan supervisi pada 

area Pronojiwo dan sekitarnya yang terputus 

aksesnya dari Lumajang kota. 

 Penundaan pelaksanaan karena bersamaan dengan 

jadwal pelaksanaan vaksin di area wilayah cakupan 

Puskesmas Tempeh.  

 Pada saat pelaksanaan pendirian posko keswa terjadi 

guguran dan banjir larva sehingga menimbulkan 

kepanikan petugas puskesmas. 

 Tempat pelayanan unit kesehatan jiwa pada saat ini 

dialih fungsikan menjadi pusat penempatan logistik 

Dinas Sosial dan mess TNI. 
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 Kegiatan webinar dengan topik yang diangkat dalam Webinar ini 
yaitu, Burnout Pada Tenaga Kesehatan, Menumbuhkan Resiliensi 
di Masa Pandemi, WFH di Masa Pandemi, dan Merawat Lansia 
dengan Alzheimer di masa pandemi.  Peserta merupakan 
kelompok tenaga kesehatan, kelompk lansia, caregiver, dan 
masyarakat umum usia produktif. Tujuan di lakukan kegiatan ini 
agar orang tanpa masalah kesehatan jiwa tidak jatuh menjadi 
berisiko mengalami gangguan jiwa. Orang dengan risiko masalah 
kesehatan jiwa tidak jatuh menjadi gangguan jiwa. Orang dengan 
gangguan jiwa tidak mengalami perburukan. 

 

 
 

 

 
 Penyusunan pedoman pelayanan keswa di  FKTP. Kegiatan di 

laksanakan agar tenaga kesehatan maupun non-kesehatan 
yang melayani ODGJ memiliki panduan yang dapat dijadikan 
pedoman dalam memberika pelayanan yang komprehensif 
dan berkesinambungan. 

 

  

 

Kendala/ masalah yang di hadapi 

Walaupun target indikator telah mencapai target, tetapi masih ada 
kendala atau masalah yang di hadapi yaitu masih  belum 
optimalnya koordinasi antara LP/LS terkait ODGJ, rendahnya 
anggaran bidang kesehatan jiwa  di APBN dan APBD , dan jumlah 
nakes keswa yang mengelola  program  yang sangat terbatas.. 
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Pemecahan Masalah 

Untuk mengatasi masalah tersebut di perlukan upaya meningkatkan 
koordinasi, advokasi dengan LP/LS, memberikan bimbingan teknis 
dalam penanganan ODGJ, memberikan dana BOK dan Dekon pada 
daerah  

 

4. Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi 
medis. 
 

Penjelasan Indikator 
NAPZA adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, 

Pelayanan rehabilitasi medis bagi penyalahguna NAPZA ada di fasyankes 

dalam bentuk Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Milik Pemerintah 

dan Pemda yang ditetapkan dalam KMK Nomor 401 Tahun 2018 sebanyak 

754 IPWL.  

IPWL adalah Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat 

IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga 

rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. 

Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL (sesuai ketentuan yang tercantum 

dalam PMK 4 Tahun 2020) antara lain pusat kesehatan masyarakat, rumah 

sakit, klinik pratama, dan klinik utama harus memenuhi syarat: 

 Memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

 Ketenagaan (paling sedikit meliputi dokter dan perawat yang terlatih di 
bidang gangguan penggunaan Narkotika) 

 Mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika; 

 Memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang 
memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika. 

Jumlah IPWL sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan KMK 401 Tahun 

2018 sebanyak 754 IPWL.Jumlah IPWL yang aktif saat ini ada sekitar 

50%.karena sebagian IPWL tidak mengajukan klaim namun tetap 

melaksanakan upaya promotif dan preventif, sebagian lain sudah didanai 

oleh APBD, rotasi dan mutasi petugas terlatih. Untuk itu perlu melakukan 

pelatihan kembali tenaga kesehatan, dan mengingatkan Dinas Kesehatan 

agar meningkatkan monitoring dan evaluasi di wilayahnya. 

rehab medis dilakukan satu periode rehabiltasi medis rawat jalan dan rawat 

inap dilakukan selama 3 bulan. Kesempatan yang diberikan kepada 

penyalahguna NAPZA tidak mampu adalah selama 2 periode rawat (6 

bulan bagi sukarela, untuk rumatan selama 1 tahun, untuk terpidana sesuai 

putusan pengadilan)., Rehabilitasi medis penyalahguna NAPZA dibiayai 

oleh Kementerian Kesehatan melalui APBN, c.q di Dit. P2MKJN, Direktorat 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 
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Definisi Operasional 

jumlah kumulatif penyalahguna NAPZA baru yang datang secara sukarela 

dan/ atau pembantaran, dan/ atau kasus putusan pengadilan dan/ atau 

mendapatkan layanan rehabilitasi medis  rawat jalan dan/ atau rawat inap di 

IPWL.   

 

Cara Perhitungan 

jumlah kumulatif penyalahguna NAPZA baru yang mendapatkan layanan 

rehabilitasi medis di IPWL dan telah dilaporkan melalui aplikasi SELARAS. 

Data didapat dari pelaporan IPWL dan Aplikasi Sistim Elektronik Pelaporan 

Rehabilitasi Medis NAPZA (SELARAS) dan/ atau Dinas Kesehatan Provinsi. 

Capaian Kinerja 

Capaian kinerja penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan 

rehabilitasi medis sebagai berikut 

 
            Tabel 3.10 

             Target dan Capaian Tahun 2021 

Indikator Target Capaian % 

Penyalahguna NAPZA yang 
mendapatkan pelayanan rehabilitasi 
medis 

10.000 
orang 

10.149 
orang 

101,49% 

Pada tabel di atas capaian Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan 
pelayanan rehabilitasi medis tahun 2021 sebanyak 10.149 orang atau 
101,49% telah melebihi dari yang di targetkan yaitu sebanyak 10.000 orang 

 
Tabel 3.11 

Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2020 dan 2021 

  Indikator 2020 2021 

Target Capaian Target Capaian 

Penyalahguna NAPZA yang 
mendapatkan pelayanan 
rehabilitasi medis 

9.500 
orang 

9.585 
orang 

10.000 
orang 

10.149 
orang 

Pada tabel di atas capaian Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan 
pelayanan rehabilitasi medis tahun 2021 mengalami kenaikan bila di banting 
tahun 2020. Baik target atau capaian merupakan komulatif.                                           
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                                Tabel 3.12 
                             Perbandingan Target dan Capaian 2020, 2021 dan 2022 

Indikator 2020 2021 2022 

Target Capaian Target Capain Target 

capaian 
Penyalahguna 
NAPZA yang 
mendapatkan 
pelayanan 
rehabilitasi medis   

9,500 

orang 

9.585 

orang 

10.000 

orang 

10.149 

orang 

10.500 

orang 

Pada tabel di atas capaian Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan 

pelayanan rehabilitasi medis tahun 2021 sebanyak 10.149 orang  belum 

melebihi dari target tahun 2022 sebanyak 10.500. 

 
Analisa keberhasilan  karena: 

1) Sejalan antara perencanaan dan pelaksanaan. 
2) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan. 
3) Pelaksanaan supervisi ke IPWL. 
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke IPWL. 
5) Dukungan dari pimpinan, lintas program dan lintas sektor serta 

Organisasi Profesi. 

 
 
Upaya atau kegiatan mencapai indikator 

 Menyusun Pedoman Manajemen Pencegahan dan Pengendalian 
Penyalahgunaan NAPZA bagi Petugas Kesehatan. Kegiatan Penyusunan 
Pedoman Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan 
NAPZA bagi Petugas Kesehatan, NSPK ini di buat karena Prevalensi 
nasional penyalahguna NAPZA di Indonesia berdasarkan penelitan BNN 
tahun 2019 sebesar 2,4% (sekitar 4,53 juta jiwa) sedangkan jumlah 
masyarakat yang mencari pertolongan medis terkait perilaku 
penyalahgunaan NAPZA sangat terbatas. Berdasarkan hasil survey terbatas 
di beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan hanya sekitar 30% petugas 
kesehatan memahami bahwa adiksi NAPZA adalah suatu penyakit otak 
yang bersifat kronis dan kekambuhan/relaps. Masih minimnya pengetahuan 
dan keterampilan petugas mengenai adiksi NAPZA termasuk asesmen akan 
mempengaruhi penentuan rencana terapi yang adekuat untuk pasien 
gangguan penggunaan NAPZA. 
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 Supervisi Program Pencegahan dan Pengendalian (P2) Masalah 

Penyalahgunaan NAPZA. Supervisi dilakukan karena Tugas Dinas 

Kesehatan dalam memberikan bimbingan dan melaksanakan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Program P2 Masalah Penyalahgunaan NAPZA 

belum optimal dilaksanakan, Koordinasi dalam pelaksanaan program P2 

Masalah Penyalahgunaan NAPZA masih kurang.Mutasi dan rotasi 

petugas IPWL terlatih sehingga menghambat pelaksanaan program 

Dengan supervisi ini diharapkan Dinas Kesehatan meningkatkan 

perannya dalam memberikan bimbingan dan melaksanakan evaluasi 

secara optimal terhadap pelaksanaan Program P2 Masalah 

Penyalahgunaan NAPZA di daerah termasuk dalam pelaksanaan 

kegiatan IPWL, meningkatkan koordinasi antara Kementerian 

Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, BNN, IPWL dan 

lintas sektor terkait dalam pelaksanaan program P2 Masalah 

Penyalahgunaan NAPZA dan RAN P4GN, Dinas Kesehatan Provinsi, 

Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah di 

Provinsi dan Kabupaten Kota dalam melaksanakan peninjauan proses 

mutasi serta rotasi ASN dengan mempertimbangkan kapasitas ASN 

bersangkutan sebagai pemegang program/petugas IPWL yang telah 

mendapatkan pelatihan serta memahami tugas-tugasnya. 
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 Pertemuan sosialisasi deteksi dini penyalahgunaan NAPZA dalam 

kegiatan  disampaikan Perlunya upaya dan kerja sama LP/LS dalam 

melakukan pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagai langkah 

persiapan menyambut bonus demografi tahun 2035,Belum adanya 

regulasi/kerja sama yang dapat menjadi payung hukum dalam 

pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di sekolah, Mutasi 

dan rotasi tenaga kesehatan yang telah terlatih ASSIST, Belum 

terselenggaranya pelatihan ASSIST bagi tenaga pendidik di sekolah.  

Materi yang disampaikan meliputi Kebijakan Pencegahan engendalian 

Penyalahgunaan NAPZA (Direktur P2MKJN), War on Drugs (BNN), 

Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SINAPZA di PKM Cengkareng 

(Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat), Pengenalan ASSIST (RSKO), 

Meningkatkan Kapasitas Mental Remaja dalam Mencegah Penggunaan 

NAPZA (dr. Elvina Katerin, Sp. KJ-PDSKJI), Integrasi Upaya 

Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA dalam UKS (UKS Kawasan 

Tanpa NAPZA)  (Dr. Juandanilsyah, SE, MA, Kemendikbud), Upaya 

Puskesmas di Jakarta Selatan dalam Deteksi Dini Penyalahgunaan 

NAPZA di Sekolah (Sudinkes Jakarta Selatan), Deteksi Dini 

Penyalahgunaan NAPZA menggunakan ASSIST (dr. Fatchanuraliyah, 

MKM, Dit. P2MKJN). 

  

 
 

 Penyediaan anggaran klaim IPWL 
Anggaran ini di gunakan untuk pembayaran kliam di IPWL untuk Klaim 
Rehabilitasi Medis Rawat Jalan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer,  
Klaim Rehabilitasi Rawat Jalan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, 
Klaim Rehabilitasi Medis Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Lanjutan, Klaim Rehabilitasi Medis Rumatan di Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Primer,  Klaim Rehabilitasi Medis Rumatan di Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Lanjutan,  Honor Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi 
Klaim, Pemeliharaan Sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan 
Rehabilitasi Medis,  Pengembangan Sistem, Penyediaan Dana Sisa 
Klaim Rehab Medis tahun 2019, Penyediaan Dana Klaim Rehabilitasi 
Medik Tahun 2020 Audit BPKP. 
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Untuk alur pembayaran klaim dapat di lihat pada gambar di bawah ini 
 

 
 

 
 
 

 Sosialisasi Germas P2 Masalah Penyalahgunaan NAPZA dilakukan 
bersama Narasumber anggota komisi IX DPR dalam  rangka 
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah 
penyalahgunaan NAPZA, adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi 
COVID-19 serta upaya mengatasi masalah penyalahgunaan NAPZA  
yang muncul pada masa pandemi COVID-19.  
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 Validasi eksternal klaim rehabilitasi medis di IPWL yang di lakukan  
BPKP karena adanya klaim yang belum di banyarkan di tahun 2019 
dan 2020. Validasi ini di dasarkan pada  PMK No 208 tahun 2020 utk 
tagihan di atas    2 milyar di lakukan verifikasi oleh BPKP , dengan 
tujuan dilakukan riviu adalah utk memberikan keyakinan bahwa tagihan 
yang akan di bayarkan telah di dukung oleh dokumen sesuai standar 
dan norma. Pada riviu tahap 1 ada 16 provinsi atau 21 IPWL utk 2019 
yang belum di bayar oleh kemenkes sebesar Rp. 7 m terkait rawat inap 
dan rawat jalan. Dalam riviu di temukan kesalahan menghitung, 
dokumen kurang lengkap pada aplikasi selaras baik riviu tahap 1 , tahap 
2 dan tahap 3, Kesalahan berikut nya adalah kesalahan dalam bukti 
pembayaran , pemakaian obat , tarif berbeda dengan ketentuan yang 
sudah berlaku , dokumen pendukung belum di temukan pada saat riviu, 
dan diajukan pada tahap berikut nya, Perlu dilakukan identifikasi risiko, 
misal identifikasi risiko rehab medis, di tahapan verifikasi IPWL , 
sebelum di input pada aplikasi selaras perlu di identifikai risiko sehingga 
kegiatan pengendalian meminimalisir dapat dilaksanakan. Sudah 
hampir 4 tahun BPKP melakukan riviu terhadap tagihan IPWL, tidak 
bisa di hindari setiap tahun aka nada hutang pada IPWL,  yang di 
lakukan oleh BPKP bukan temuan tetapi koreksi tunggakan karena ada 
salah hitung, salah tarif dan tidak masuk treatmen, laudry yang tidak 
masuk dalam target  IPWL, Riviu dilakukan dari aplikasi selaras, 
berharap agar semua ipwl upload ke selaras. 
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 Penyusunan instrumen evaluasi Program Wajib Lapor Pecandu 
Narkotika, bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program wajib 
lapor bagi pecandu narkotika serta dapat digunakan juga untuk proses 
pengumpulan data terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian 
penyalahgunaan NAPZA.  

 Orientasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA bagi masyarakat  
 

 
Kendala / masalah  yang di hadapi  

 Pandemi yang belum berakhir menyebabkan pasien khawatir untuk 
berobat. 

 Refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. 

 Rotasi dan mutasi tenaga kesehatan yang telah terlatih di fasyankes. 

 Menurunnya pasien NAPZA yang tidak mampu karena pembatasan 
periode rawat. 
 

Analisa Keberhasilan  karena: 

 Sejalan antara perencanaan dan pelaksanaan. 

 Koordinasi dengan Dinas Kesehatan. 

 Pelaksanaan supervisi ke IPWL. 

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke IPWL. 

 Dukungan dari pimpinan, lintas program dan lintas sektor serta 
Organisasi Profesi. 
 

Pemecahan Masalah  

 Melaksanakan protokol kesehatan di IPWL. 

 Perencanaan kebutuhan klaim NAPZA sesuai trend. 

 Melakukan peningkatan keterampilan bagi petugas kesehatan 
menggunakan dana dekonsentrasi. 

 Revisi PMK 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi 
Penerima Wajib Lapor. 

 Komitmen dari Pemerintah Daerah 
 

5.  Nilai kinerja anggaran 

Indikator kinerja anggaran adalah Indikator kinerja kementerian keuangan, yang 

harus di input oleh seluruh satker melalui aplikasi e monev DJA secara online. 

Data yang di input dalam e monev DJA adalah realisasi capaian output,  progres  

pelaksanan kegiatan, laporan semesteran dan laporan tahunan. Input data di 

lakukan setiap bulan selama 1 tahun.  

Indikator kinerja kementerian keuangan di masukkan dalam perjanjian 

kinerja karena menjadi penilaian kinerja  kementerian keuangan kepada 

kementerian atau lembaga. Kemenkes tahun 2019 menjadi peringkat ke 

2 dalam penilaian kinerja anggaran, sehingga mendapatkan reward 

berupa penambahan anggaran untuk kemenkes. 
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Untuk Capaian nilai kinerja anggaran tahun 2021 targetnya  sebesar 83 dan 

capaiannya sebesar 93,15 dan telah melebihi dari yang di target kan   

 

 

 

 

6. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA adalah indikator kinerja milik 

KPPN kementerian keuangan. Penilaian IKPA ini terkait hal 3 DIPA tentang 

Rencana Penarikan Dana yang harus direvisi atau di sesuai denga realisasi 

anggaran per bulan, Pengelola UP, TUP dan GUP , LPJ  Bendahara, 

penyampaian data kontrak, yang harus di laporkan sesuai dengan waktunya 

Tujuan dari penilaian IKPA ini adalah untuk Kelancaran Pelaksanaan 

Anggaran (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, 

Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM), 

Mendukung Manajemen Kas  (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, 

Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D), Meningkatkan 

Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) (Penyampaian LPJ Bendahara 

dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja) 
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Untuk capaian pelaksanaan anggaran atau IKPA tahun 2021 target nya 

sebesar 93 dan capaiannya sebesar 79,49  dan tidak mencapai target 

 

 
 

 

7.  Nilai kinerja implementasi WBK satker 

Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA tahun 2020 di 

tunjuk menjadi satker WBK  oleh unit eselon 1. Tim APIP telah 

melakukan penilaian terhapat Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa 

dan NAPZA tahun 2021 dengan nilai sebesar 62,37 dan tahun 2021 

juga di lakukan oleh APIP dengan nilai sebesar 63 dari target 73.  
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B.   Realiasai Anggaran 
 

Anggaran pada Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA  tahun 2021 

sebesar Rp. 43,423.321.000 dengan  realisasi  sebesar Rp. 37.681.173.430  atau 

86,78% dengan perincian   sebagai berikut :  

Tabel 3.22  

Alokasi dan Realisasi berdasarkan jenis belanja  

No Uraian Alokasi Realiasasi % 

1 Belanja Barang 42.202.037.000 36.509.200.211 86.51 % 

2 Belanja Modal 1.221.284.000 1.171.973.219 95.96 % 

Berdasarkan tabel di atas terlihat realisasi  belanja modal  lebih  besar  dari realisasi 

belanja barang,  

Tabel 3.23 

Alokasi anggaran per KRO  kegiatan  tahun 2021 

No. KRO Alokasi 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 

% 

1 Koordinasi     1,274,280,000    1,024,044,250    80.36  

2 Sosialisasi dan Diseminasi      1,537,691,000    1,312,339,706    85.34  

3  Norma, Standard, Prosedur 

dan Kriteria  

       386,980,000       940,610,088    67.82  

4 Pelayanan Publik kepada 

masyarakat 

    5,739,659,000    3,815,346,975    92.52  

5  Fasilitasi dan Pembinaan 

Pemerintah Daerah  

    9,667,900,000    7,546,592,936    78.06  

6 Layanan Perencanaan dan 

Penganggaran Internal 

       393,957,000       349,031,662    88.60  

7  Layanan Umum        422,740,000       288,534,890    68.25  

8 Layanan Sarana Internal         239,421,000       195,000,000   81.45  

9  Layanan Prasarana Internal           19,000,000         16,512,000    97.91  

10 Layanan SDM           98,395,000         75,803,219    84.65  

11 Pemantauan dan Evaluasi 

serta Pelaporan  

      ,616,738,000    1,190,797,704    73.65  

12  Pengelolaan Keuangan 

Negara 

       226,560,000       226,560,000  100.00  
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Pada tabel  di atas terlihat  penyerapan tertinggi adalah KRO pengelolaan 

keuangan Negara yaitu sebesar 100% yaitu meliputi pembayaran honor 

pengelolan DIPA dan pengelola keuangan dan pengelola BMN, dan yang terendah 

adalah KRO NSPK karena kegiatan ini banyak di lakukan secara daring 

sedangkan di RKAKL di lakukan secara luring.   

 

 

Tabel  3.24 

Alokasi dan Realisasi Anggaran  Per Subdit dan Subbag 

No Uraian Pagu Realisasi % 

1 Substansi  P2 masalah 

kesehatan jiwa anak 

dan remaja 

2.151.927.000 

 

1.845.262.659 

 

86% 

 

2 Substansi  P2 masalah 

kesehatan jiwa 

dewasa dan usia lanjut 

8.080.154.000 

 

5.605.520.061 

 

70 % 

 

3 Substansi pencegahan 

penyalahgunaan 

NAPZA 

27.864.560.000 

 

26.234.979.276 

 

94,15% 

 

4 sub bag adum  

 

3.816.811.000 3.042.239.475 79,71% 

Dari tabel di atas terlihat  penyerapan tertinggi adalah  Substansi pencegahan 

penyalahgunaan NAPZA sebesar 94,15% dan yang terendah adalah Substansi  P2 

masalah kesehatan jiwa dewasa dan usia lanjut sebesar 70% 

 

  C.    Efisiensi Sumber Daya 

Efiseinsi sumber daya merupakan perbandingan antara prosentase realisasi 

anggaran dan prosentase capaian kinerja, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini 

  Tabel 3.25 

                   Efisiensi sumber daya 

NO INDIKATOR 
REALISASI 

ANGGARAN  
CAPAIAN 

1 Persentase penderita gangguan mental 
emosional pada penduduk ≥ 15 tahun yang 
mendapat layanan  

86% 3,25% 

2 Persentase penderita  depresi pada penduduk 
≥ 15 tahun yang mendapat layanan  

86% 2,05% 

3 Persentase orang dengan gangguan jiwa  
(ODGJ)  berat yang mendapatkan layanan  

70% 108,33% 

4 Jumlah kab kota yang melaksanakan deteksi 70% 86.05% 



NO INDIKATOR 
REALISASI 

ANGGARAN  
CAPAIAN 

dini masalah kesehatan jiwa dan NAPZA   

5 Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan 
pelayanan rehabilitasi medis  

94,15% 10.149 % 

 

Dari tabel di atas ada beberapa indikator yang mengalami efisiensi sumber daya 
yaitu Persentase orang dengan gangguan jiwa  (ODGJ)  berat yang mendapatkan 
layanan, Jumlah kab kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa 
dan NAPZA  dan Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi 
medis  
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BAB   IV 

PENUTUP  

 

A. KESIMPULAN 

1. Pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA kurang optimal pada tahun 2021, sesuai dengan Perjanjian 

Kinerja yang telah ditetapkan dengan rata –rata  capaian kinerja sebesar 71,30%. 

Pencapaian kinerja tahun 2021 (71,30%) mengalami penurunan bila dibandingkan 

dengan tahun 2020 (74,33%). Kondisi tidak tercapai ini terjadi karena adanya 

pandemi COVID-19 yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program dan 

kegiatan lain. SDM dan sumber daya lainnya beralih pada pencegahan dan 

pengendalian pandemi COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi 

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, 

dari 7 Indikator kinerja  Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa 

dan NAPZA  Tahun 2021, sebanyak 3 indikator telah mencapai atau melebihi target 

yang ditetapkan (≥100%), sedangkan 4 indikator tidak mencapai target. Pencapaian 

kinerja tertinggi pada indikator Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan 

rehabilitasi medis 

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran tahun 2021, kinerja 

anggaran Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan 

NAPZA sebesar 86,78%, dengan realisasi 37.681.173.430 dari pagu total sebesar 

Rp. 43.423.321.000 

4. Realisasi tertinggi pada Substansi P2 NAPZA sebesar 94,15% dan realisasi 

terendah pada Substansi P2 Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Usia Lanjut 

yaitu sebesar 70%. 

 

B. TINDAK LANJUT 

Berikut ini Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan oleh Direktorat P2 Masalah 

Keswa dan NAPZA  yakni: 

1. Memetakan daerah dengan capaian kinerja yang masih dibawah target dan 

melakukan pendampingan serta bimbingan teknis lebih sering di wilayah tersebut. 

2. Bimbingan teknis dilakukan lebih sering secara kontinyu melalui daring dengan 

mengikutsertakan seluruh petugas kesehatan mulai dari dinas kesehatan 

Provinsi/Kabupaten/Kota sampai Puskesmas. 

3. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk bersama-sama 

menyelesaikan masalah kesehatan jiwa di daerah termasuk mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi secara terpadu. 

4. Melakukan akuntabilitas penggunaan anggaran untuk memastikan pelaksanaan 

program berlangsung secara efektif dan efisien serta fokus pada pencapaian target 

indikator.  

44 


