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ODGJ MITRAKU 

(ODGJ Mandiri Terampil Serta Produktif) 
 

Ringkasan 

ODGJ jika tidak tertangani dengan baik menyebabkan gejala semakin sulit diatasi, 
gangguan menahun, penurunan fungsi sosial dan okupasional. Salah satu kendala 
ODGJ tidak tertangani dengan baik adalah ketidakberlanjutan terapi. Tahun 2018, Di 
UPT Puskesmas Kebakkramat II didapatkan 3 kasus putus obat dari 18 kasus. 

Implementasi inovasi ODGJ MITRAKU berupa: (1) melakukan pelatihan kepada 
ODGJ untuk membangun kemandirian, keterampilan dan produktivitas di Posyandu 
Keswa ODGJ MITRAKU; (2) melakukan pelatihan keluarga ODGJ untuk melakukan 
pengawasan dalam rangka mengurangi angka putus tatalaksana terapi ODGJ; (3) 
memanfaatkan media sosial Rakorcam Kebakkramat untuk kolaborasi/koordinasi 
stakeholder dalam pengurusan jaminan kesehatan, rujukan ke puskesmas/rumah 
sakit serta penanganan pemasungan. 

Dampak Inovasi ini: (1) Angka Putus Tatalaksana Terapi menurun dari 17,02% di 

tahun 2018 menjadi 14,93% di 2021; (2) Tidak ada kasus pemasungan ODGJ; (3) 
Ada 5 ODGJ meningkat skala kemandirian, keterampilan dan produktivitasnya 
tercatat di KMSJ; (4) 10 ODGJ sudah bekerja di tahun 2021; (5) testimoni keluarga 
bahwa inovasi ini membuat ODGJ bisa lebih mandiri; (6) peningkatan peran serta 
stake holder dalam penanganan ODGJ; (7) tingkat unjungan rumah ODGJ oleh 
petugas sebesar 100%. 

ODGJ MITRAKU sesuai dengan kategori SINOVIK di Bidang Kesehatan. Inovasi ini 
juga meningkatan efektifitas Puskesmas Kebakkramat II dalam mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan (SDGs) pilar ketiga. 

 

IDE INOVATIF 

Latar Belakang 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), tahun 2018 terjadi peningkatan 
proporsi gangguan jiwa berat dibandingkan tahun 2013 dari 1,7 permil menjadi 7 
permil. Di Kabupaten Karanganyar jumlah Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) 
juga meningkat dari 1.077 tahun 2017 menjadi 1.686 di tahun 2018. ODGJ jika tidak 
tertangani dengan baik menyebabkan gejala semakin sulit diatasi, gangguan 
menahun, penurunan fungsi sosial dan okupasional. Kondisi tersebut mempertinggi 
beban keluarga secara ekonomi, waktu dan tenaga akibat perawatan yang harus 
dilakukan akibat ketergantungan. 

Salah satu kendala ODGJ tidak tertangani dengan baik adalah ketidakberlanjutan 
terapi. Tahun 2018, Di UPT Puskesmas Kebakkramat II didapatkan 3 kasus putus 
obat dari 18 kasus. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan keluarga dalam 
partisipasi aktif penanganan ODGJ. Beberapa hal menuntut peran aktif keluarga 
terhadap penanganan ODGJ : pengawasan minum obat, latihan perawatan diri dan 
sosialisasi, pengembangan ketrampilan serta kemandirian ekonomi. Hasil SMD 
(Survei Mawas Diri) Desa Pulosari juga mendukung inovasi ini. 

 



Tujuan 

Tujuan ODGJ MITRAKU : (1) Membangun kemandirian, keterampilan dan 
produktivitas ODGJ melalui kegiatan Posyandu Keswa ODGJ MITRAKU; (2) 
Mengurangi angka putus tatalaksana terapi ODGJ melalui pengawasan keluarga;  (3) 
Membangun kepedulian keluarga, masyarakat dan stake holder melalui penyuluhan, 
pelatihan kader, kunjungan rumah, pengurusan jaminan kesehatan, rujukan ke 
puskesmas dan rumah sakit serta penanganan pemasungan. 

Kesesuaian dengan Kategori 

Inovasi ODGJ MITRAKU sesuai dengan kategori SINOVIK di Bidang Kesehatan. 
Inovasi ini juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pilar 
ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera dengan menggalakkan hidup sehat dan 
mendukung kesejahteraan untuk semua usia. 

Inovasi ODGJ MITRAKU merupakan salah satu upaya mendukung kesejahteraan 
ODGJ dengan cara membangun kemandirian, keterampilan dan produktifitas serta 
terapi yang berkelanjutan melalui pendampingan keluarga. 

Inovasi ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Jiwa, untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak masyarakat di 
bidang kesehatan jiwa. Dengan kegiatan penyuluhan, pelatihan kader, kunjungan 
rumah, pengurusan jaminan kesehatan, rujukan serta penanganan pemasungan. 

Sisi Kebaruan atau Nilai Tambah Inovasi 

Inovasi ini menerapkan metode pemecahan masalah ODGJ yang sederhana 

sesuai sumber daya dan kondisi di masyarakat. Di samping itu, inovasi ini 
membangun sistem informasi, koordinasi, dan pembagian peran yang efektif di 
antara petugas Puskesmas, keluarga, stakeholder dan kemitraan. Sehingga ketika 
ditemukan permasalahan ODGJ bisa cepat tertangani. 

Selain memecahkan masalah, inovasi ini memiliki beberapa nilai tambah, yaitu: (1) 
nilai tambah ekonomis bagi keluarga ODGJ yang telah mendapat pelatihan untuk 
melakukan kegiatan ekonomi di rumah; (2) nilai tambah pelestarian lingkungan 
dengan aktivitas yang memanfaatkan limbah industri (embel plastik bekas kemasan 
cat) untuk aktivitas ekonomi ODGJ. 

Selain itu, inovasi ini memiliki keunikan dalam hal pelibatan berbagai stakeholder 
dan kemitraan melalui pendekatan colaborative governance antara puskemas, 
keluarga, dan sektor swasta. Ditunjukkan dengan kemitraan dengan PT Indaco yang 
memberikan pelatihan bagi ODGJ, bantuan sarana prasarana Posyandu Kewsa. 
Selain itu, ada keterlibatan para donatur yang memberikan bantuan bibit lele dan 
kangkung sebagai modal kerja bagi ODGJ yang sudah dilatih. 

 

SIGNIFIKANSI 

Deskripsi Implementasi Inovasi 

ODGJ MITRAKU merupakan implementasi  inovasi yang membangun kemandirian, 
keterampilan dan produktivitas ODGJ. Kegiatan ini secara terpadu dilakukan di 
Posyandu Keswa ODGJ MITRAKU. Penyuluhan dan pelatihan tersebut dilakukan 
oleh narasumber dari Puskesmas dan kemitraaan, meliputi: tokoh masyarakat, RSJD 
Surakarta, dan CSR perusahaan. Kegiatan menggunakan metode ceramah, praktek 
langsung oleh ODGJ dan pendampingan oleh nara sumber. 



Pelatihan yang diberikan meliputi: ketrampilan perawatan diri ODGJ dan 
ketrampilan budidaya sayuran dan ikan menggunakan ember rumah tangga dan 
wadah besar bekas cat. Wadah bekas cat ini merupakan bantuan/CSR dari 
perusahaan di wilayah UPT Puskesmas Kebakkramat II. Kegiatan in tetap 
mengutamakan protokol Kesehatan serta pembiasaan 3M yaitu memakai masker, 
mencuci tangan pakai sabun/air mengalir dan menjaga jarak. 

Pelaksanaan Posyandu Keswa ODGJ MITRAKU juga menghadirkan pendamping 
ODGJ. Dalam kegiatan posyandu tersebut, digali permasalahan ODGJ termasuk 
keberlangsungan minum obatnya. 

Keberhasilan penanganan ODGJ tak lepas dari kepedulian keluarga, masyarakat 
dan stake holder. Kegiatan yang melibatkan mereka antara lain; kunjungan rumah, 
pengurusan jaminan kesehatan, rujukan ke puskesmas dan rumah sakit serta 
penanganan pemasungan. Ada komitmen berbagi peran dari lintas sektor dalam 
penanganan ODGJ ini, yang tertuang dalam sebuah komitmen bersama. 

Penilaian/assessment/evaluasi yang dilakukan 

Inovasi ODGJ MITRAKU telah dievaluasi secara resmi untuk mengukur dampaknya 
melalui evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh Kepala 
Puskesmas melalui lokakarya mini bulanan dan awal tahun. Sedangkan evaluasi 
eksternal dilakukan melalui lokakarya mini tri bulanan bagi stakeholder. 

Evaluasi eksternal juga dilakuan melalui wawancara kepada keluarga dan ODGJ. 
Jumlah responden wawancara langsung sebanyak 15 orang ODGJ. Kuesioner 
terbuka diberikan kepada keluarga ODGJ sejumlah 15 responden. Selain itu evaluasi 
eksternal juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar melalui 
bimbingan teknis. 

Dampak 

Beberapa dampak langsung inovasi ini adalah: (1) penurunan Angka Putus 
tatalaksana terapi dari 17.02% menjadi 14, 93%; (2) tidak ada lagi kasus 
pemasungan ODGJ; (3) sebanyak 5 ODGJ mengalami peningkatan skala 
kemandirian, ketrampilan, dan produktivitas; 10 orang ODGJ sudah bekerja pada 
industri skala rumah tangga (pembuatan genting/batu bata); (3) peningkatan 
pengetahuan dan keyakinan keluarga serta masyarakat sekitar bahwa ODGJ bisa 
mandiri; (4) kunjungan petugas ke rumah ODGJ mencapai 100%; dan (5) 
keterlibatan nyata stakeholder dalam penanganan ODGJ. 

puskesmaskebakkramat on Instagram:  

 “Kunjungan dan evakuasi pasien jiwa Kerjasama lintas sektoral #latepost📷 

#bersamapuskdinsosrsjdesasatpolpp  

#stoppasung✋✋” 

 

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN TPB 

Kontribusi nyata yang dapat diukur terhadap capaian TPB 

Inovasi ODGJ MITRAKU berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Capaian 
Nasional Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 
dan ditandatangani pada tanggal 17 April 2017 oleh Presiden Joko Widodo. 

https://www.instagram.com/p/B1Vb6RaH7S1/?utm_source=ig_web_co%20py_link
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Kontribusi tersebut terkait dengan tujuan 3 (tiga) SDGs yaitu menjamin kehidupan 

yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Dimana 
target tahun 2030 adalah mengurangi hingga sepertiga angka kematian  dini akibat  
penyakit tidak   menular,   melalui   pencegahan   dan   pengobatan,   serta 
meningkat kesejahteraan mental dan kesejahteraan. 

ODGJ MITRAKU berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Nasional Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibidang kesehatan yaitu 
meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang 
menyelenggarakan upaya Kesehatan jiwa. Inovasi ini merupakan salah satu 

bentuk penyelenggaraan upaya Kesehatan jiwa di UPT Puskesmas Kebakkramat II 
yang mendukung pencapaian sasaran Nasional RPJMN 2015-2019. 

ODGJ di UPT Puskesmas Kebakkramat II 46% adalah perempuan, Oleh karena itu, 
inovasi ini juga berkontribusi pada SGDs pilar ke-5 yaitu mencapai kesetaraan 
gender dan memberdayakan kaum perempuan sebagai bagian dalam 
pembangunan inklusi yang dalam Pancasila terkait dengan sila ke-2 kemanusiaan 

yang adil dan beradab, dengan menghilangkan budaya yang menempatkan 
perempuan pada posisi sulit  sehingga mereka seolah tak berdaya, yang merupakan 
salah satu faktor penyebab perempuan lebih rentan terkena gangguan jiwa. 

https://drive.google.com/drive/folders/136QynljgzbqZysJyysZhZLxNdW1TqYZn?usp=
sharing 

 

ADAPTABILITAS 

Inovasi ODGJ MITRAKU ini berawal dari keprihatinan terhadap kurang baiknya 
penanganan ODGJ, salah satunya adalah tingginya angka ketidakberlanjutan minum 
obat. Kepedulian keluarga, masyarakat dan stake holder dalam penanganan ODGJ 
yang terintegrasi, ternyata bisa meningkatkan kepatuhan terapi serta meningkatnya 
kemandirian, keterampilan dan produktifitas ODGJ. Semua ODGJ mempunyai 
Jaminan Kesehatan, tidak adanya pemasungan, kolaborasi perujukan, itu semua 
adalah dukungan lintas sektor dalam penanganan ODGJ. 

Inovasi ini memiliki potensi untuk direplikasi maupun diadaptasi di daerah manapun 
karena metode sederhana sesuai dengan kondisi yang ada. Inovasi ini telah ditinjau 
dan dipelajari oleh tim Puskesmas Kerjo yang berminat untuk melakukan 
perbaikan penangan ODGJ di wilayahnya. 

https://drive.google.com/file/d/12XBCwj-NZ1-9rYHRnq5OCdQepJ5Ze-
b0/view?usp=sharing 

 

KEBERLANJUTAN 

Sumber daya 

Inovasi ODGJ MITRAKU menggunakan sumber daya sebagai berikut : (1) Sumber 
daya keuangan berasal dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar 
Rp. 14.309.700,-; (2) Sumber daya manusia berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang 

yang terdiri dari Bupati Karanganyar, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala UPT 
Puskesmas Kebakkramat II, petugas kesehatan, Camat Kebakkramat dan 
Forkompinca,  perangkat kecamatan dan desa, PKK, kader keswa, keluarga, dan 
narasumber dari kemitraan; (3) Sumber daya teknologi dalam bentuk promosi  

https://drive.google.com/drive/folders/136QynljgzbqZysJyysZhZLxNdW1TqYZn?usp=sharing
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inovasi dilakukan melalui jejaring sosial yaitu status Whatsapp, Instagram, facebook 
UPT Puskesmas Kebakkramat II 

Langkah-langkah menggerakkan dan mengoptimalkan sumber daya: (1) Pertemuan 
stake holder untuk menggali permasalahan kesehatan; (2) Pertemuan  pelaksana 
ODGJ MITRAKU agar inovasi berjalan baik; (3) Sosialisasi kepada masyarakat, 
lintas sektor termasuk PKK di tingkat kecamatan, untuk mendorong kepedulian; (3) 
Penguatan hukum dengan mengadakan musyawarah bersama Forum Peduli 
Kesehatan Kecamatan; (5) On The Job Training (OJT) Kader Keswa oleh Dinas 
Kesehatan; dan (6) Promosi inovasi melalui jejaring sosial: video youtube, ig, 
advokasi kepada stakeholder. 

Keberlanjutan sumber daya juga didukung dengan kaderisasi petugas ODGJ 
MITRAKU. Proses penggerakan dan kaderisasi ini didukung sumber daya keuangan 
dalam bentuk anggaran serta komitmen stake holder 

Strategi Yang Dilakukan Agar Inovasi Tetap Berlanjut 

Strategi institusional Inovasi ODGJ MITRAKU didukung adanya payung regulasi 
sebagai dasar hukum, dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kepala UPT 
Puskesmas Kebakkramat II Nomor 449.1/II tahun 2019 dan Surat Keputusan (SK) 
Camat Kebakkramat Nomor 440/286 tahun 2020 . SK ini menjadi dasar, sehingga 
inovasi dapat terus dijalankan oleh para pemangku kepentingan dan semakin 
berkembang. 

Strategi sosial keberlanjutan inovasi ODGJ MITRAKU tidak lepas dari komitmen 
stake holder yang tertuang dalam penandatanganan bersama lintas sektor untuk 
mendukung pelaksanaan inovasi ODGJ MITRAKU. Dimana pemangku kepentingan 
berkomitmen mengoptimalkan peran masing-masing. Juga dari dukungan penguna, 
pendamping ODGJ, kader keswa, kemitraan serta masyarakat secara umum karena 
adanya kebutuhan penanganan ODGJ yang lebih baik. 

Strategi manajerial keberlanjutan inovasi ODGJ MITRAKU di UPT Puskesmas 
kebakkramat II salah satu upayanya adalah setiap tahun dianggarkan peningkatan 
kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga lebih berkualitas dan professional. 
Juga dilaksanakan upaya penjaminan kualitas mutu, dengan penerapan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) disertai proses audit internal terhadap kepatuhan SOP 
inovasi. 

https://drive.google.com/drive/folders/13m0QGnpMOILe6yKZFAZy4HKq9Wt-
SJIN?usp=sharing 

Faktor Kekuatan 

Faktor kekuatan Inovasi ODGJ MITRAKU adalah karena merupakan suatu 
terobosan yang sederhana namun cukup baik dalam penanganan berbagai 

permasalahan ODGJ. 

Dengan dukungan dari Bupati Karanganyar, Dinas Kesehatan Karanganyar, 
Kecamatan Kebakkramat, kemitraan, Puskesmas,PKK, perangkat desa, tenaga 
kesehatan, kader serta keluarga pengguna inovasi ini terbukti berhasil mencapai 
tujuan. Juga ada dukungan anggaran serta regulasi yang berupa SK dari Puskesmas 
dan Kecamatan. 

Kendala yang dihadapi inovasi ODGJ MITRAKU adalah masih kurang optimalnya 
dukungan dan pemahaman keluarga, sehingga angka putus tatalaksana masih ada 

https://drive.google.com/drive/folders/13m0QGnpMOILe6yKZFAZy4HKq9Wt-SJIN?usp=sharing
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serta belum bertambahnya jumlah Posyandu Keswa di lain desa. 

 

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN 

Keterlibatan pemangku kepentingan, peran dan kontribusinya dalam inovasi ODGJ 
MITRAKU: 

1. Bupati Karanganyar, selaku pelindung berperan : (a) Memberikan dukungan moril 
kepada stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi. Dukungan moril 
dilakukan dengan cara memberikan reward pada pemenang inovasi; (b) 
Memberikan dukungan materiil berupa penyediaan anggaran dalam APBD untuk 
mendukung keberlanjutan inovasi. 

2. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) D berperan dalam pelatihan petugas agar dapat 
menangani penderita gangguan jiwa secara tepat dan cepat. Apabila terjadi 
kendala/permasalahan terkait ODGJ dan pelayanan kesehatan gangguan jiwa di 
Puskesmas, maka RSJ siap membantu memberikan solusi atas permasalahan 
yang dihadap 

3. Dinas Kesehatan dan Puskesmas berperan menyusun perencanaan kegiatan, 
penyusunan strategi pelaksanaan, pengajuan anggaran, monitoring, evaluasi 
pelaksanaan dan keberlanjutan inovasi. 

4. Pihak kecamatan, PKK dan perangkat desa berperan mensosialisasikan 
pentingnya penanganan ODGJ dengan baik dan keberadaan inovasi pada setiap 
pertemuan di wilayah desanya dan mendorong kepada warga masyarakat untuk 
menggunakan inovasi ODGJ MITRAKU. Bidang yang menangani masalah 
kemiskinan dan disabilitas berperan aktif menangani permasalahan di lapangan. 
Permasalahan evakuasi dan transportasi perujukan ditangani bersama dengan 
unsur Babinkamtibmas dan Babinsa. 

5. Kader keswa berperan dalam Posyandu Keswa ODGJ Mitraku, ikut melakukan 
kunjungan rumah petugas untuk menggali permasalahan ODGJ 

6. Keluarga ODGJ. Keluarga berperan penting sebagai kelompok primer dalam 
inovasi ODGJ MITRAKU. 

7. Kemitraan yang meliputi: CSR PT Indaco yang memberikan pelatihan bagi ODGJ, 
dan para donatur yang memberikan bantuan modal kerja bagi ODGJ yang sudah 
dilatih.  

https://drive.google.com/drive/folders/13m0QGnpMOILe6yKZFAZy4HKq9Wt-
SJIN?usp=sharing 
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