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TOPIK BAHASAN 

• STIGMA TENTANG ODGJ 

• KONSEP RECOVERY ODGJ 

• KOMPONEN YANG MENDUKUNG 

DALAM RECOVERY 

• PENDEKATAN PSIKOSOSIAL DALAM 

RECOVERY 



FAKTA 

• 400 Ribu Alami Gangguan Jiwa Berat 

(Schizophrenia), 10 Juta Alami Gangguan 

Mental Emosional (GME) (Riskesdas 2013)  

• 731 ODGJ DIPASUNG DI 26 KOTA DI 

JAWA TIMUR (rri.co.id) 

 





STIGMA PADA ODGJ 

• Orang Dengan Gangguan Jiwa cenderung 

disisihkan oleh keluarganya 

• Selain terapi intens bersama tenaga kesehatan, 

juga keinginan yg kuat dari pasien, faktor keluarga 

menjadi elemen penting yg dapat menentukan 

gangguan jiwa berat, yakni skizofrenia (ODS). 

• Dukungan keluarga sangat dibutuhkan dalam 

meningkatkan pemulihan dan produktifitas di 

tengah komunitas 



• Keluarga merupakan aspek penting bagi 

ODS untuk menjalani terapi sebaik 

mungkin, termasuk kepatuhan kontrol dan 

minum obat 

 

• Perbaikan stigma akan membuat ODS tidak 

kehilangan keluarganya dan tetap bersama 

keluarganya 



• Di indonesia sebenarnya banyak ODGJ  banyak 

yang pulih di masyarakat. Akan tetapi karena 

adanya DISKRIMINASI oleh masyarakat, 

sehingga mereka memilih menyembunyikannya 

 

• Penyakit psikosis dan penyakit jiwa berat adalah 

penyakit yg serius. Hampir semua penderitanya 

tdk bisa sembuh dengan sendirinya. Mereka 

memerlukan bantuan dan dukungan orang lain. 



 



 



 



KONSEP RECOVERY ODGJ  





KOMPONEN YANG 

MENDUKUNG 
• Safe and decent housing 

• Sustainable income 

• Health care 

• Transportation 

• Education 

• Family, peer support & relationship 

• work/meaningfull Activity 

• Community Involvement 

• Autonomy & Control 

• Reduction of Stigma 

• Information and Comunication 



HAMBATAN 

PENYEMBUHAN 
• Kepercayaan di masyarakat bahwa gangguan jiwa timbul 

karena musuhnya roh nenek moyang masuk ke dalam 

tubuh seseorang kemudian menguasainya (Hawari, 2003) 

• Ketidaktahuan keluarga dan masyarakat terhadap jenis 

gangguan jiwa ini, serta ada beberapa stigma mengenai 

gangguan jiwa ini (Hawari, 2001) 

 



UPAYA PENYEMBUHAN 

DAN PENCEGAHAN 
• Adanya dukungan keluarga yang baik 

• Dukungan sosial dapat menurunkan dampak stress dan secara langsung 

memperkokoh kesehatan jiwa individual dan keluarga  

• 1. strategi coping saat keluarga mengalami stress 

• 2. sebagai strategi preventif untuk mengurangi stress dan konsekwensi 

negatif 

• Keluarga menjadi perawat utama bagi penderita, memberikan 

keuntungan emosional atau berpengaruh pada perilaku penderita. 

• Peran keluarga sejak awal perawatan di rumah sakit akan 

meningkatkan kemampuan keluarga merawat penderita di rumah 

sehingga kemungkinan kambuh dapat dicegah 

 



REHABILITASI MENTAL DAN 

PSIKOSOSIAL RSJ MENUR 

• Ada psikiater, dokter umum, okupasi 

terapis, psikolog, Instruktur (pekarya) 

• Terapi vocasional, ADL Training, Group 

Therapy 
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FAMILY GATHERING 



LOMBA 17 AGUSTUS 
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