
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Isu dari kesehatan mental saat ini cukup menarik perhatian masyarakat,

tertuatama bagi yang memperhatikan kebijakan mengenai kesehatan. Banyak dari 

jenis gangguan mental ini merupakan penyakit-penyakit yang dapat menimbulkan 

disabilitas. Di Indonesia sendiri, gangguan mental ini dianggap sebuah kasus yang 

serius, apabila dibandingkan dengan penyakit menular. Isu dari kesehatan mental 

ini banyak didominasi dengan Gangguan Jiwa (Skizofrenia), Psikotik dan 

Pemasungan. 

Kesehatan mental juga sama pentingnya yang harus diperhatikan seperti 

kesehatan fisik. Gangguan mental ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak 

hanya dari keturunan saja namun bisa juga dari stress yang berlebihan sehingga 

dapat berdampak pada kesehatan mental. 

Penderita skizophrenia dikatakan orang yang tidak sehat mentalnya, meskipun 

penderitanya sendiri telah menyadari dan mengakuinya, bahkan dirinya mungkin 

menganggap sebagai orang yang sehat. 

Faderasi Kesehatan Mental Dunia (World Faderation for Mental Health) pada 

saat Kongres Kesehatan Mental di London, 1948 merumuskan pengertian 

kesehatan mental sebagai berikut. (1) Kesehatan mental sebagai kondisi yang mana 

individu tersebut dapat bertumbuh kembang secara baik dan wajar seperti individu 
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pada umumnya. (2) Sebuah masyarakat yang baik adalah masyarakat yang 

memahami perkembangan lingkungan sekitarnya dengan memberikan toleransi 

terhadap sesame (WFMH, 1961). Dalam konteks Faderasi Kesehatan Mental Dunia 

ini jelas bahwa kesehatan mental itu tidak cukup dalam pandangan individual 

belaka tetapi sekaligus mendapatkan dukungan dari masyarakatnya untuk 

berkembang secara optimal. 

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan mental merupakan 

kondisi dari kesejahteraan yang dialami individu yang individu tersebut dapat 

melakukan kemampuan untuk mengelola pikiran maupun stress dalam  

kehidupannya secara normal sehingga dapat melakukan aktifitasnya dan 

berperan dalam lingkungannya secara baik. 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 menjelaskan bahwa 

sekitar 14,4 juta penderita gangguan jiwa di Indonesia. Dari data tersebut terdapat 

macam – macam dari gangguan jiwa diantaranya adalah gangguan psikotik, 

gangguan suasana hati, gangguan makan, gangguan pengendalian impuls dan 

kecanduan, gangguan obsesif kompulsif, gangguan stres pascatrauma. 

Penyandang psikotik merupakan seseorang yang mengalami gangguan 

kejiwaan yang mana hal tersebut menyerang psikologis seorang individu tersebut. 

Penyandang psikotik biasanya disebut dengan ODGJ atau Orang Dengan 

Gangguan Jiwa. Psikotik termasuk gangguan mental atau gangguan jiwa yang 
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disebabkan oleh lingkungan sekitar, bisa juga dari keturunan maupun kecanduan 

narkoba yang berdampak cukup buruk bagi penderitanya senditi. 

Psikotik juga merupakan gangguan jiwa dengan tanda tidak mampu menilai 

kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat halusinasi, waham atau perilaku kacau / 

aneh. 

Ada beberapa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dimasukkan di 

Rumah Sakit Jiwa, di lembaga-lembaga sosial yang menangani gangguan jiwa dan 

ada juga yang terlantar di pinggir jalan. ODGJ yang dinaungi oleh lembaga-

lembaga sosial yang memiliki tugas kedinasan yaitu menangani seseorang dengan 

gangguan jiwa (psikotik). ODGJ yang masuk kedalam lembaga sosial pastinya 

mendapatkan rekomendasi dadi Dinas Sosial terdekat, ada juga yang mendapat 

rujukan dari RSJ tempat ia dirawat sebelumnya. Penyandang psikotik yang masuk 

kedalam lembaga sosial dapat disebut dengan klien. 

Psikotik merupakan permasalahan sosial yang sering disebut dengan masalah 

gangguan kejiwaan. Penderita psikotik biasa disebut Orang Dengan Gangguan 

Jiwa (ODGJ). Masalah penderita psikotik merupakan masalah yang cukup 

kompleks dimana menyangkut berbagai aspek yaitu : aspek biologis, yang 

tentunya aspek psikologis, kemudian aspek sosial maupun aspek spiritual dan 

aspek ekonomi. Penanganan dari gangguan psikotik terdiri dari beberapa domain 

yang satu sama lain saling berkaitan sehingga menghasilkan efek dan dampak 

penanganan yang berhasil yaitu biopsikososialsipiritual. Proses penanganan bagi 
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psikotik terdiri dari beberapa macam yaitu mulai dari melalui medis dengan 

mengkonsumsi obat penenang sesuai resep dokter, kemudian rehabilitasi sosial, 

pendampigan, rehabilitasi secara religi maupun spiritual serta yang menjadi sangat 

penting yaitu intervensi atau dukungan sosial yang diberikan keluarga bagi 

penderitanya. Bebrapa faktor pemyebab seseorang mengalami gangguan kejiwaan 

dikarenakan oleh berbagai faktor; diantaranya yaitu garis keturunan, kemudian 

kurang harmonis dalam keluarga, stress berlebih, pengaruh obat-obatan, 

mendalami ilmu, perlakuan yang tidak wajar dari lingkungan sekitar sehingga 

dapat menimbulkan tekanan-tekanan jiwa dan berdampak buruk. 

Dalam  Undang-Undang No.18 tahun 2014 menjelaskan bahwa upaya 

penanganan kesehatan jiwa ini memiliki tujuan agar kegiatan dalam menangani 

Orang Dengan Gangguan Jiwa ini dapat berjalan secara optimal bagi setiap 

penderita, masyarakat maupun keluarganya melalui pendekatan yang rehabilitatif, 

kuratif dan preventif sehingga dapat berkesinambungan oleh Pemerintah maupun 

Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

Masalah gangguan jiwa ini perlu segera mendapatkan penanganan secara 

serius dari pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya agar orang yang 

mengalami gangguan jiwa tidak semakin meningkat baik kualitas maupun 

kuantitasnya yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun keluarga dan 

masyarakat serta lingkungan dimana mereka bertempat tinggal dan dapat 

meminimalisir angka pertumbuhan penderita psikotik setiap tahunnya. 
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Berdasarkan hal tersebut, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan yang 

berada dibawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu Lembaga UPT Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Timur memberikan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang masalah psikotik yang ada di Jawa Timur khsusunya. 

Tahap pendekatan tersebut dilakukan mulai dari pertama kali klien masuk ke 

dalam lembaga tersebut, baik secara mandiri yang diantar keluarganya maupun 

rujukan dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) terdekat. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras 

Pasuruan bekerjasama dengan 2 RSJ yaitu Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya (Profil Lembaga 

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan) 

Salah satu problem dalam menangani gangguan mental terutama psikotik 

adalah adanya penolakan ketidakpedulian atau penelantaran yang dilakukan oleh 

keluarga klien sehingga seringkali bahkan tidak sedikit klien yang mengalami 

kegagalan dalam adaptasi atau kembali ke keluarga dan masyarakat. Penolakan 

yang dilakukan oleh keluarga memiliki banyak faktor seperti malu karena 

memiliki anggota keluarga ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), kemudian 

keluarga rawan ekonomi sehingga tidak mampu untuk memeriksakan keluarganya 

ke Rumah Sakit Jiwa dan berakhir ditelantarkan, ataupun masyarakat dengan 

tingkat pengetahuan yang cukup rendah sehingga kurangnya akses informasi 

bagaimana seharusnya proses perawatan ODGJ, kemudian banyaknya stigma-

stigma yang bermunculan di masyarakat. 
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Stigma merupakan label negatif yang melekat pada tubuh seseorang yang 

diberikan oleh masyarakat dan dipengaruhi oleh lingkungan. Stigma salah satu 

faktor penghambat dalam penyembuhan klien gangguan jiwa. 

Social rejection juga merupakan penolakan sosial yang dilakukan oleh 

masyarakat dan lingkungan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Penolakan 

sosial ini terjadi dimana individu tidak diterima oleh keluarga, lingkungan maupun 

masyarakatnya dikarenan kedisabilitasan yang dimiliknya sehingga berdampak 

pada individu yang merasa bahwa dirinya tidak berharga dimata orang lain. 

Peran pemerintah melalui lembaga sosial yang menangani penyandang 

psikotik pasti memiliki program dalam proses penyembuhan klien psikotik dan 

konsep pelayanan sosial tersendiri yang mana seluruh kegiatan pelayanan sosial 

tersebut berfungsi sebagai proses perawatan, penyembuhan dan rehabilitasi sosial 

klien yang ada didalamnya. Intinya pemerintah sudah berusaha dengan maksimal 

dalam proses penyembuhan klien gangguan jiwa ini namun terkadang juga gagal 

dikarenakan banyaknya juga faktor-faktor penghambat keberhasilan klien dari 

eksternal seperti masyarakat dan lingkungan sekitar yang melakukan penolakan.  

Kegiatan rehabilitasi sosial tersebut dimulai dari pagi hingga malam yang mana 

mencakup proses tahap penerimaan klien masuk ke dalam lembaga, tahap 

pendekatan, pengasramaan, permakanan, kebutuhan bina diri, pakaian, 

pemeriksaan kesehatan, kegiatan-kegiatan bimbingan sosial, bimbingan 

keagamaan hingga bimbingan keterampilan yang mana seluruh klien yang berada 

di dalam lembaga mendapatkan pelayanan sosial yang sama rata namun respon 
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dan hasil tangkapan dan tingkat keberhasilan setiap klien pasti berbeda sehingga 

tingkat keberhasilan pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh lembaga berada pada 

respon dari setiap klien sebagai penerima layanan tersebut. 

Peran pemerintah melalui lembaga Rehabilitasi Sosial “Bina Laras” Pasuruan 

tidak hanya merawat dan melakukan rehabilitasi terhadap penyembuhan klien 

gangguan jiwa saja namun juga keluarga dan masyarakat sebagaimana merawat 

ODGJ dengan memberikan dukungan-dukungan social terhadapnya sehingga 

nantinya saat klien kembali ke masyarakat tidak lagi mengalami problem-problem 

yang dialami oleh penyandang psikotik. Mereka tidak akan pernah terlantar lagi 

karena keluarga menjadi basis penyembuhan penyandang psikotik yang paling 

penting kemudian masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

Hal tersebut diatas juga mempengaruhi tingkat keberhasilan pelayanan sosial 

lembaga pada perubahan diri klien, sehingga tidak ada lagi klien yang belum 

sembuh selama bertahun-tahun. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari penjelasan fenomena di atas dapat disimpulkan rumusan 

masalah yaitu : 

Bagaimana dukungan sosial keluarga dalam rehabilitasi penyandang psikotik 

di UPT Rehabilitasi Sosial “Bina Laras” Pasuruan? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dukungan sosial yang diberikan 

keluarga kepada penyandang psikotik 

2. Mengetahui pelayanan sosial dalam Lembaga sebagai proses rehabilitasi 

sosial klien psikotik yang merupakan bentuk dari dukungan sosial dari 

lembaga 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan wawasan yang mengkaji 

topik: kesehatan mental, hubungan antara Pekerja Sosial dengan 

penyandang psikotik serta dukungan sosial keluarga bagi penyandang 

psikotik. 

2. Secara Praktis 

Memberikan masukan, referensi pengetahuan, informasi, saran dan seluruh 

stakeholder yang berperan dalam pemberian pelayanan dalam keberhasilan 

rehabilitasi sosial bagi penyandang psikotik dengan berbasis dukungan 

sosial keluarga di Provinsi Jawa Timur. Stakeholder yang dimaksud yaitu 

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan tingkat Provinsi hingga Kabupaten, Rumah 

Sakit Jiwa tingkat Provinsi, lemba-lembaga swadaya masyarakat, hingga 

masyarakat yang memiliki anggota keluarga ODGJ (Orang Dengan 

Gangguan Jiwa). 

 



9 
 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dibatasi agar pembahasan 

tidak terlalu luas cakupannya sehingga dapat terfokus pada penelitiannya. Adapun 

ruang lingkup yang akan diteliti yaitu sebagai berikut : 

1. Profil UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan 

2. Program rehabilitasi sosial penyandang psikotik 

3. Dukungan sosial keluarga bagi penyandang psikotik 

4. Dukungan sosial lembaga terhadap penyandang psikotik 

 

 

 

 

 

 

 

 


