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"LET’S TALK WELLBEING": Program HIMPSI dalam rangka Hari Kesehatan Mental 

Sedunia 10 Oktober 2017 

Setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia (HKMS) yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan upaya yang perlu 

dilakukan untuk meningkatkannya. Semua pihak yang berkecimpung dan bekerja di ranah 

kesehatan mental menggunakan momentum ini untuk mendiskusikan berbagai hal terkait 

permasalahan kejiwaan, melakukan upaya promosi, pencegahan dan intervensi dini baik 

dalam skala kecil, nasional, regional dan global. Pada Hari Kesehatan Mental Sedunia 2016, 

HIMPSI meluncurkan Program ICare sesuai dengan tema pada tahun tersebut yaitu "Dignity 

in Mental Health: Psychological and Mental Health First Aid for All". Pada tahun ini kembali 

HIMPSI meluncurkan program dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 

dengan tema Mental Health in the Workplace. Programnya disebut Let's Talk Wellbeing. 

Wellbeing (kesejahteraan psikologis) di tempat kerja merupakan salah satu konsep penting 

untuk menunjukkan kesehatan mental karyawan di tempat kerja. Kesejahteraan psikologis ini 

seringkali kurang mendapat perhatian dari manajemen, bahkan juga dari para praktisi sumber 

daya manusia. Fokus utama mereka adalah produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan kinerja. 

Padahal kondisi secara psikologis tidak sejahtera pada karyawan akan memberikan dampak 

besar untuk keuntungan perusahaan, selain untuk kepentingan kemanusiaan pada 

karyawannya. 

World Health Organization (WHO) mencatat beberapa fakta penting sebagai berikut: 

Bekerja adalah baik untuk kesehatan mental, tetapi lingkungan kerja yang buruk dapat 

menyebabkan persoalan kesehatan fisik dan mental. 

Depresi dan kecemasan mempunyai dampak ekonomi yang bermakna. Perkiraan beaya akibat 

depresi dan kecemasan pada ekonomi global adalah kehilangan produktivitas senilai US$ 1 

trilyun per tahun. 

Pelecehan dan perundungan di tempat kerja adalah persoalan yang paling banyak dilaporkan 

dan yang berpengaruh besar pada kondisi tidak sehat mental karyawan. 

Ada banyak pilihan tindakan efektif dari organisasi untuk meningkatkan kesehatan mental di 

tempat kerja, yang dampaknya akan meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. 

Di Indonesia, bicara tentang kesejahteraan psikologis di tempat kerja seringkali dianggap 

sebagai sesuatu yang tidak penting atau bahkan dirasakan tidak patut. Terlebih apabila 

persoalan yang membuat kondisi tidak sehat mental ada pada atasanya sendiri. 

Kepemimpinan dalam banyak penelitian telah terbukti memberikan sumbangan yang sangat 

besar pada kesehatan mental karyawannya. Kepemimpinan yang baik ditunjukkan dengan 

perilaku jujur, mendukung, memberikan penguatan pada bawahan dan memberikan visi pada 

bawahannya. Pemimpin yang baik akan melakukan hal yang baik dan menjadi model 

panutan. Ia akan mendorong orang disekitarnya untuk terus berfikir dan menciptakan cara 

baru untuk menyelesaikan tugasnya. Pemimpin yang baik juga memperlakukan karyawannya 

dengan baik pula, seperti membantu, mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan serta 

memahami perasaan bawahannya. Perilaku kepemimpinan yang baik tersebut akan 

meningkatkan kualitas kesehatan mental karyawan dan mengurangi risiko tidak sehat baik 

fisik maupun mental. 



Penyebab lain menghindari pembicaraan tentang kesejahteraan psikologis di tempat kerja 

adalah karena hal itu akan menyangkut tentang permintaan perbaikan lingkungan kerja dan 

peninjauan beban kerja. Lingkungan kerja dan beban kerja umumnya dipandang sebagai 

sesuatu yang sudah seharusnya diterima begitu saja, tanpa boleh dipersoalkan bahkan 

meskipun itu dirasakan mengganggu kondisi mentalnya (merasa tidak nyaman, stres, dan 

perasaan negatif lainnya). 

Kondisi lingkungan kerja yang buruk bagi kesehatan mental karyawan bila tidak segera 

diperbaiki akan membuat semakin banyak karyawan yang sakit dan merugikan perusahaan 

atau organisasi. Karyawan yang mengalami stres, depresi, atau perasaan negatif lainnya yang 

tidak segera mendapat bantuan, semakin lama akan semakin buruk kondisi kesehatan 

mentalnya. Semakin memburuknya kondisi kesehatan mental seseorang dapat mendorong 

perilaku tidak produktif, intensi untuk keluar dari perusahaan, dan bahkan dapat membuat 

seseorang mengambil tindakan bunuh diri. 

Perilaku pemimpin dan/atau lingkungan kerja yang memberikan pengaruh pada kualitas 

kesehatan mental yang buruk tidak akan berubah, bila tidak secara terbuka dibicarakan. 

Pembicaraan tentang hal itu akan dapat memberikan umpan balik positif pada pemimpin dan 

manajemen. Umpan balik positif itu akan membuat terjadinya perubahan. Perubahan perilaku 

kepemimpinan dan lingkungan kerja menjadi lebih baik akan berdampak positif pada 

kesehatan mental karyawannya. 

Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia 2017, HIMPSI mengajak semua pihak, 

khususnya karyawan dan manajemen perusahaan/lembaga pemerintah/institusi lainnya, untuk 

memberikan perhatian kepada kesehatan mental di tempat kerja. Perhatian terhadap 

kesehatan mental di tempat kerja dapat dimulai dengan membangun suasana yang lebih 

terbuka untuk membicarakan kesejahteraan psikologis. 

 


