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`BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Pada zaman ini, disadari atau tidak, bahwa kemajuan teknologi 

kedokteran telah membawa kemajuan yang pesat dalam dunia kedokteran, 

namun demikian bukan berarti bahwa dengan temuan teknologi ini layanan 

dunia kedokteran tidak terjadi masalah. Dengan ditemukannya teknologi 

modern ini bukan berarti semua penyakit secara otomatis dapat disembuhkan. 

Tanpa kita sadari dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran membuat 

perawatan medis hanya berfokus pada kesembuhan pasien melalui obat-

obatan saja, akan tetapi pada hakikatnya penyakit-penyakit yang di derita oleh 

pasien secara tidak langsung mempengaruhi kondisi psikologis pasien. Dan 

bukan hanya penyakit saja yang butuh pengobatan, akan tetapi psikis 

seseorang juga butuh pengobatan, yang mana selama ini lebih banyak 

berfokus pada pengobatan fisik saja.  Oleh karena itu, diperlukan pelayanan 

terpadu yang memperhatikan aspek medis dan aspek psikhis, seperti 

perawatan Paliatif.  

Perawataan Paliatif seperti yang digariskan oleh WHO pada tahun 

2005 dimaksudkan sebagai sistem perawatan terpadu yang bertujuan 

meningkatkan kualitas hidup, dengan cara meringankan nyeri dan penderitaan 

lain, memberikan dukungan spiritual dan psikososial mulai saat diagnosa 

ditegakkan sampai akhir hayat dan dukungan terhadap keluarga yang 

kehilangan atau berduka. (www. index.php.com) Di sini dengan jelas 

dikatakan bahwa Perawatan Paliatif diberikan sejak diagnosa ditegakkan 

sampai akhir hayat. Artinya tidak memperdulikan pada stadium dini atau 

lanjut, masih bisa disembuhkan atau tidak, mutlak Perawatan Paliatif harus 
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diberikan kepada penderita itu. Perawatan Paliatif tidak berhenti setelah 

penderita meninggal, tetapi masih diteruskan dengan memberikan dukungan 

kepada anggota keluarga yang berduka. Perawatan paliatif tidak hanya sebatas 

aspek fisik dari penderita itu yang ditangani, tetapi juga aspek lain seperti 

psikologis, sosial dan spiritual.  

Perawatan paliatif dilakukan dengan kerja sama antara dokter, 

perawat, terapis, sosial-media, psikolog, rohaniawan, relawan dan profesi lain 

yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk agar pasien bebas dari penderitaan, 

sehingga kehidupannya tetap berkualitas dan berakhir dengan tenang," ujar 

Prof dr R Sunaryadi Tejawinata, SpTHT(K), FAAO, PGD, 

PAllMed.(www.detikhealt.com)  

Tersisihnya perawatan paliatif tampak juga diakibatkan pula oleh 

berbagai kebijakan dalam bidang kesehatan yang dibuat oleh berbagai pihak. 

Hampir pada semua kebijakan tercantum: “preventif, promotif, kuratif, dan 

rehalibitatif. Kebijakan tersebut hampir tidak pernah menyebutkan  “paliatif” 

sebagai suatu rangkaian pengobatan, meskipun pada kenyataannya perawatan 

paliatif sering dibutuhkan dalam implementasi kebijakan itu. Perhatian yang 

minim terhadap layanan paliatif disinyalir karena adanya anggapan, teknologi 

kedokteran itu mampu memperpanjang hidup dan kehidupan manusia, 

meskipun tanpa mempertimbangkan kualitas hidup penderita akibat penerapan 

teknologi tersebut. (www.one_news.Com). 

Perawatan paliatif memang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. 

Itu dikarenakan masih ada hambatan dalam menerapkan perawatan paliatif 

ini. Dokter Paliatif Care RS Kanker Dharmais dr Maria A Witjaksono  

mengatakan (www.bataviase.co.id)., ada dua faktor yang menjadi tantangan 

dan hambatan terhadap perawatan paliatif ini, yakni : Pertama, faktor kultur 

dan sosial di masyarakat. Kedua, kebijakan pemerintah terhadap perawatan 
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paliatif masih kurang. Kebijaksanaan ini tampaknya menjadi hambatan yang 

menjadikan masyarakat kurang mengenal dan memahami perawatan paliatif, 

sehingga diperlukan dukungan pemerintah mengembangkan perawatan ini di 

sejumlah rumah sakit, lebih lanjut A. Witjaksono mengatakan bahwa 

perawatan paliatif tidak hanya untuk pasien yang akan meninggal. Tetapi 

intinya meringankan beban dan penderitaan pasien agar tetap punya semangat.   

Begitu pentingnya peran perawatan paliatif ini, membuat Sunaryadi 

(www.one news.Com) sangat berharap agar perawatan paliatif masuk dalam 

kurikulum Fakultas Kedokteran di Indonesia. Di beberapa negara lain, 

jelasnya, perawatan paliatif sudah menjadi salah satu kurikulum pendidikan 

dokter.  Lebih lanjut pria yang dikenal sebagai bapaknya paliatif Indonesia ini 

mengatakan, di fakultas kedokteran mahasiswa hanya menerima  pelajaran 

bagaimana cara memeriksa pasien, menentukan penyakit pasien, mengobati 

penyakit, tetapi tidak mengobati manusia yang mempunyai berbagai aspek 

seperti fisik, psikologi, sosial, kultural dan spiritual. Padahal aspek-aspek 

tersebut, saling berhubungan dan mempengaruhi. ”Pendidikan dokter yang 

dulu hanya memperhatikan masalah fisik saja. Saya lihat sampai sekarang 

pun, meskipun cara belajarnya sudah diubah, tetapi masih tetap berfokus 

masalah fisik,'' sesalnya. Bila perawatan paliatif untuk mengurangi 

penderitaan pasien masuk dalam kurikulum fakultas kedokteran, lulusan 

dokter nanti akan lebih manusiawi dalam menghadapi pasien.  

Pengobatan paliatif selama ini hanya ada di kota-kota dan rumah sakit 

besar saja padahal tempat pelayanan kesehatan terdekat warga adalah 

puskesmas. Maka itu puskesmas dan rumah sakit swasta juga harus punya 

pelayanan paliatif. (www.detik.com). Hingga kini di Indonesia baru ada lima 

pusat perawatan palitif yaitu, DKI Jakarta, DI yogyakarta, Jawa barat,  Jawa 

Timur, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan para penderita yang membutuhkan 

perawatan tersebar di seluruh nusantara. Ini sebenarnya adalah hal yang 
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memprihatinkan, mengingat perawatan palitif bagi masyarakat telah dimulai 

pada 1992. (www.one_news.Com). Pada awalnya perawatan paliatif ini hanya 

ditujukan untuk pasien kanker (kecuali di Afrika Selatan awalnya untuk 

pasien HIV/AIDS). Tapi kini perawatan paliatif juga bisa digunakan untuk 

penyakit lain seperti paru obstruktif kronis (COPD), stroke, parkinson, gagal 

jantung, gagal ginjal, penyakit genetika dan juga infeksi seperti 

HIV/AIDS.(www.detikhealt.com)  

 Perawatan paliatif ini tentunya dapat dilaksanakan berkat adanya 

relawan yang membantu berjalannya perawatan ini, yang disebut relawan 

paliatif. Selain  modal  dasar  yang  telah  dianugerahkan  Tuhan  dan 

ketulusan untuk menolong sesama yang timbul dari dalam diri, untuk mulai 

bertugas dalam bidang yang menjadi pilihannya, para relawan masih 

membutuhkan pembekalan dan pelatihan agar mampu bertugas dan sesuai 

dengan sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan. Lebih-lebih lagi relawan 

paliatif. Pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang memadahi mengenai 

perawatan paliatif ini mutlak dibutuhkan mengingat relawan paliatif banyak 

dihadapkan pada masalah-masalah sarat dengan unsur kemanusiaan. Dan 

sudah banyak anggota masyarakat yang membutuhkan dan mengharapkan 

datangnya pelayanan ini. ( www.palliative-surabaya.com). 

Jadi relawan paliatif berkarya diluar masalah perawatan medis dan 

kuratif. Karya relawan terutama dalam bidang dukungan spiritual, membantu 

mengatasi masalah sosial dan budaya, masalah psikologis, bahkan masalah 

yang berhubungan dengan keluarga. Relawan juga berfungsi sebagai jembatan 

penghubung antar pasien-dokter maupun pasien-keluarga                         

(www. Rumahkanker.com)  

Meskipun kelihatannya sederhana, sebenarnya menjadi seorang 

relawan ini bukanlah perkara yang mudah. Menjadi relawan adalah sebuah 

pilihan untuk membuat hidup lebih bermakna. Dengan menjadi relawan Anda 
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dapat memberikan kontribusi positif kepada orang lain sebagai wujud rasa 

syukur atas kehidupan Anda, meringankan penderitaan orang lain, menambah 

jaringan persahabatan dan persaudaraan, memperkaya batin, juga menambah 

wawasan dan pengalaman.(rumah kanker.com).  

Salah satu contohnya adalah para relawan paliatif yang ada di RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya. Mereka terus saja melakukan banyak inovasi untuk 

bisa memberikan yang terbaik bagi pasien yang mereka dampingi. “Tugas 

kami memang mengadakan pendampingan bagi pasien terutama kanker, 

namun kami juga melakukan pendampingan untuk mereka yang tervonis 

HIV,” terang Iis Sukiyono, salah satu relawan paliatif dari RSUD Dr. 

Suoetomo Surabaya. Iis mengaku tergerak bergabung menjadi relawan karena 

pengalamannya menunggui sang ayah yang terkena kanker dan harus 

mendapat perawatan selama 1 bulan di Rumah Sakit. “Pada waktu itu ada 

seorang teman yang berkunjung sebagai relawan paliatif, saya terkesan 

dengan caranya berkomunikasi dengan pasien. Makanya ketika saya 

mendengar informasi tentang relawan paliatif di RSUD Dr. Soetomo ini saya 

langsung bergabung,” terangnya. Pengalaman merawat sang ayah, menjadikan 

Iis tidak terlalu kesulitan menempatkan diri sebagai relawan. Meskipun tidak 

dibayar dan justru sering nombok, namun Iis dan teman-teman paliatif lainnya 

merasa bangga bisa membantu orang lain yang membutuhkan.  

Dalam pendampingan pasien yang dirawat di RS, diperlukan 

kesabaran ekstra dari para relawan. Biasanya pasien akan lebih rewel dan 

emosinya tidak terkendali, disinilah tugas relawan paliatif untuk selalu 

memberikan penghiburan. Biasanya pasien akan diberi kegiatan seperti 

mengerjakan berbagai macam prakarya. Kami motivasi sehingga pasien tidak 

hanya terfokus pada penyakitnya, sejauh ini cara kami ini berhasil membuat 

pasien terlihat lebih bahagia dan merasa berguna lagi,” ujar Iis. Sebenarnya 

memang seperti itulah tujuannya, pasien diberi kesibukan agar lupa akan 
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sakitnya. Iis mengungkapkan, sebenarnya prinsip menjadi relawan ini sangat 

sederhana. Syaratnya hanya niat dan mau saja untuk menolong sesama. 

“Terkadang pasien hanya ingin ada teman untuk ngobrol, dengan 

menyediakan sedikit waktu kita untuk mereka, itu efeknya sudah sangat luar 

biasanya. Terutama bagi perkembangan psikologis pasien,” terang Iis.     

(www. Kiatsehat.com). 

Memang syarat menjadi relawan tidak mudah. Selain diperlukan 

cekatan, keterampilan dan pengetahuan tentang bidang penyakit yang 

ditangani, dia harus memiliki unsur kemanusiaan yang amat kuat. ”menurut 

saya relawan itu setengah malaikat, mereka care dan penuh kesabaran. 

Makanya jumlahnya akan selalu tidak banyak. ”ujar menteri pemberdayaan 

perempuan Muetia Hatta ketika menjadi keynote speaker sosialisasi 

perawatan paliatif. (www.adibjatidiri.blogspot.com)  

 Selain itu memang terkadang mendengar kata relawan, yang terlintas 

dalam bayangan adalah orang yang pasti bekerja sosial tanpa dibayar, ya 

memang seperti itulah relawan, bekerja dengan bendera sosial dan 

mengabdikan diri terhadap masyarakat atau bidang yang ditekuninya. 

Kenyataan inilah yang terkadang memebuat orang jadi malas untuk bergabung 

menjadi relawan. (www.kiatsehat.com)  

Berkaca dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji dan menganalisis lebih jauh lagi mengenai kebermaknaan hidup 

pada relawan paliatif, Hal ini disebabkan bahwa masih kurang tahunya 

masyarakat terhadap perawatan paliatif dan minimnya orang yang menjadi 

relawan paliatif, padahal perawatan paliatif sangat dibutuhkan, karena 

perawatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup yang maksimal 

bagi penderita dan keluarganya (Boediwarsono, 2002). Faktor-faktor yang 

menyebabkan seseorang memilih menjadi relawan paliatif yang ada di 

Indonesia, membuat keingintahuan peneliti tentang kebermaknaan hidup pada 
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relawan paliatif,. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui apa yang membuat 

relawan tetap bertahan menjadi relawan paliatif,dan apakah hal ini sangat 

bermakna dalam kehidupan relawan itu sendiri.  

Oleh karena itu  peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang 

berjudul “Kebermaknaan Hidup Pada Relawan Paliatif”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah:  

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi 

relawan paliatif?  

2. Bagaimana kebermaknaan hidup pada relawan paliatif? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Agar dapat mengetahui faktor-faktor yang melatbelakangi 

seseorang menjadi relawan paliatif.  

2. Untuk mengetahui kebermaknaan hidup pada relawan paliatif  

D. Manfaat Penelitian 

1) Secara Teoritis  

Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam mengembangkan 

ilmu psikologi, khususnya psikologi klinis, perkembangan dan 

psikologi sosial mengenai kebermaknaan pada relawan paliatif. 

2) Secara Praktis. 

Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan 

informasi apa saja kebermaknaan hidup pada relawan paliatif, 

sehingga dikemudian hari mendapatkan dukungan dari berbagai 

pihak. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya 

perawatan paliatif.  


