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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Orang dengan gangguan psikotik yaitu orang yang memiliki kelainan mental 

atau tingkah laku yang pernah mengalami sakit jiwa yang itu membuat klien 

menghadapi rintangan atau hambatan bagi seorang klien untuk melakukan fungsi 

sosialnya, seperti pencarian nafkah atau kegiatan kemasyarakatan dan dengan faktor 

utama adalah adanya kerusakan/tidak berfungsinya salah satu atau lebih Sistem 

Syaraf Pusat (SSP) yang bisa terjadi sejak lahir, penyakit, kecelakaan dan juga 

karena keturunan. Oleh sebab itu, orang dengan gangguan psikotik membutuhkan 

bentuk pelayanan sosial untuk mengembalikan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial 

bagi penderita gangguan Psikotik selama ini dilaksanakan melalui sistem dalam 

panti. Orang dengan Gangguan Psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan 

ketidak mampuan individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat 

halusinasi, waham atau perilaku kacau/aneh. Psikotik yang dibahas yaitu mereka 

memerlukan penanganan secara komprehensif agar mampu meminimalisir 

kekambuhan dan membantunya dalam memulihkan keberfungsian sosialnya. 

Rehabilitasi Eks Psikotik Pasuruan  merupakan salah satu tempat untuk memulihkan 

keberfungsian sosial psikotik dengan cara pembimbingan perehabilitasian agar klien 

mampu kembali untuk menjalankan keberfungsian sosialnya dengan baik. 

 Apabila seseorang yang belum mampu menangani gangguan psikis dengan 

tepat maka akan sangat berpengaruh pada kehidupannya bahkan bisa sampai pada 

gangguan jiwa parah atau yang biasa disebut psikotik. Psikotik menurut Kartini 
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Kartono merupakan “ suatu penyakit/gangguan mental parah, yang ditandai oleh 

kekacauan fikiran, gangguan –gangguan emosional, kekacauan pribadi dengan dan 

delusi kekacauan pikiran pada seseorang yang tidak teratasi akan menimbulkan 

halusinasi dan delusi sehinga pikirannya tidak mampu membedakan suatu yang 

nyata dan tidak nyata. Menurut Depkes RI gangguan jiwa atau Psikotik adalah suatu 

perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, 

yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam 

melaksanakan peran sosialnya. Sehingga apa bila individu yang mengalami 

maladaptif dalam kehidupannya tidak ditangani akan berakhir pada gangguan jiwa 

atau psikotik 

 Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang berkembang saat ini menunjukan 

masih ada warga negara yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak 

sehinga mereka tidak mampu menjalankan kehidupan secara wajar. Penyandang 

psikotik salah satu permasalahan PMKS yang perlu mendapatkan pelayanan dan 

rehabilitasi dari pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian dan 

kesejahteraan penyandang eks psikotik. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup 

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah terpadu, 

dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga 

negaranya, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 

dan perlindungan sosial yang itu termasuk dalam Undang-Undang Nomer.11 Tahun 

2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 
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 Permasalahan ini setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. 

Terbukti ada penderita gangguan jiwa yang dipasung sendiri di Jawa Timur masih 

tinggi Dinsos setempat menunjukan angka penderita gangguan jiwa yang dipasung 

sebanyak 745 orang ditahun 2014 yang pada saat itu “diwacanakan program bebas 

pasung pada tahun 2014” dan pihak Dinsos setempat berupaya terus membebaskan 

sampai sekarang hingga tersisa 745 orang. Pada tahun 2015 berdasarkan data Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Timur penyandang psikotik dijalanan sebanyak 2.575 orang, 

Sedangkan penyandang psikotik yang dipasung berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.619,  berdasarkan Data dari Dinsos Jatim, penderita 

gangguan Jiwa di Jatim 2016 mencapai 2.369 orang jumlah itu naik sebesar 750 

orang. Lalu ditahun 2017 berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 

penyandang psikotik dijalanan sebanyak 2.575 orang, sedangkan penyandang 

psikotik yang dipasung berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

sebanyak 2.251 orang,  serta jumlah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) 

sebanyak kurang lebih 8.300 orang , dengan memperhatikan hal tersebut diatas dapat 

dilihat naik turun persentase dari tahun ketahun jumlah Orang Dengan Gangguan 

Jiwa semakin naik, diTahun 2016, Sebagian besar penderita gangguan jiwa adalah 

mereka yang berusia produktif. Ini di karenakan berbagai faktor terutama himpitan 

ekonomi dan keinginan mereka tidak terpenuhi 

 Penanganan yang baik dari gangguan jiwa tidak dapat dipisahkan dari sistem 

yang berlaku tentang kesehatan jiwa. Dalam UU No.18 Tahun 2014 menjelaskan 

“bahwa upaya kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan 

masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang 

diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”. Dalam menangani eks 
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psikotik tersebut harus melibatkan berbagai tenaga profesional sehingga memberikan 

pengaruh pada keberhasilan pemulihan eks psikotik, Namun UPT.Rehabilitasi Sosial 

Eks Psikotik memiliki 2 Pekerja Sosial, 1 Psikolog, untuk melakukan tahap 

rehabilitasi UPT.Rehabilitasi Sosial Eks Psiotik juga memiliki tenaga yang terpelajar 

yang bermodal pelatihan dasar-dasar pekerja sosial, meskipun itu mereka mampu 

menjalankan dan memaksimalkan apa yang ada sebagai pembimbing pengasuh, 

pendamping, sehingga mereka tetap mampu menangani dan melayani klien dengan 

psikotik dengan memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya dari pelatihan-

pelatihan yang diperoleh dari Lembaga.  

 Di Indonesia sendiri orang yang mengalami gangguan jiwa psikotik 

diperlakukan secara tidak pantas karena masyarakat terkadang melakukan 

diskriminasi terhadap penderita gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa 

dianggap sebagai penyakit yang memalukan, menjadikan aib bagi keluarganya. 

Bahkan adapun stigma di masyarakat bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa 

psikotik cenderung berbahaya bagi masyarakat sekitar. Terkadang ada yang 

melakukan tindakan kekerasan terhadap lingkungan sekitar yang dapat 

membahayakan bagi masyarakat sehingga terkadang klien juga dipasung oleh 

keluarganya. Hal ini sangat memprihatinkan, penderita Psikotik seharusnya 

diperlakukan dengan baik dan mendapatkan pelayanan justru mendapatkan 

perlakuan diskriminasi dari masyarakat, bahkan ada juga dari keluarga/ saudara, Tak 

terkadang orang dengan ganggun psikotik juga mampu menarik diri dari 

lingkungannya. 

 Sheafor & Horesjsi (2012), mengilustrasikan keadaan kekacauan fikiran 

mereka yaitu: meracau atau adanya pikiran yang tidak berkaitan secara logis antara 

satu dengan yang lain ; berpindah secara cepat dari satu topik ke topik yang lain; 
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menyimpulkan tidak berdasarkan fakta atau logika, menggunakan suara-suara, kata, 

atau ritme tertentu yang tidak ada artinya bagi yang lain dan tidak muda dipahami. 

 Peran Pekerja sosial sendiri memiliki tugas dan upaya yang harus 

dilaksanakan pekerja sosial dalam melakukan intervensi terhadap klien ganggun jiwa 

UPT.Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pasuruan Jawa Timur sehinga klien mampu 

menggunakan fungsi sosialnya dengan baik di tengah-tengah masyarakat atau pada 

saat kembali ke keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar. Fungsi dari pekerja 

sosial yaitu melakukan pemecahan masalah-masalah kehidupan tingkah laku 

individu seperti masalah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa, individu dikatakan 

mengalami suatu masalah dalam dirinya apabila masalah tersebut dapat menggangu 

dirinya sendiri, mengganggu orang lain, bahkan menggangu dirinya sendiri sekaligus 

orang lain, seseorang dengan gangguan jiwa akan terganggu pada kepribadiannya. 

Mereka kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya 

serta tidak sanggup memahami permasalahan yang menimpa dirinya. Pada klien 

gangguann jiwa, gejala utama menonjol terdapat unsur kejiwaan namun 

penyebabnya bisa karena interaksi ibu, anak, ayah, persaingan saudara kandung, 

intelegansi, hubungan dalam keluarga, pekerjaan masyarakat, kehilangan yang 

menyebabkan kecemasan, Adapun pola adaptasi bagi si klien psikotik adanya tingkat 

perkembangan emosi. Lingkungan sosial misalnya kestabilan keluarga, pola asuh, 

tingkat ekonomi, lingkungan rumah, masalah keluarga dan nilai-nilai. Pekerja sosial 

perlu menguasai konsep Kesehatan Jiwa yang mengacu pada undang-undang 

tersebut, yang merupakan revisi atas undang-undang kesehatan jiwa yang lama 

(Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Kesehatan Jiwa).    

 Selain mengacu pada undang-undang, pengertian kesehatan jiwa juga bisa 

merujuk dari beberapa ahli, di antaranya Videbeck (2008) Kesehatan Jiwa adalah 
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suatu kondisi sehat emosional, psikologis dan sosial yang terlihat dari hubungan 

interpersonal yang memuaskan, perilaku dan koping yang efektif, konsep diri yang 

positif dan kestabilan emosional. American Psychiatric Association (1994) 

mendefiniskan gangguan jiwa sebagai sindrom atau pola psikolgis atau pola perilaku 

yang penting secara klinis, yang terjadi pada individu dan sindrom itu dihubungkan 

dengan adanya distrees atau disabilitas (ketidakmampuan pada salah satu bagian atau 

beberapa fungsi penting ) atau disertai peningkatan resiko secara bermakna untuk 

mati, sakit, ketidakmampuan, atau kehilangan kebebasan. 

 Teori lain yang dapat melengkapi penyebab biologis dari gangguan psikotik 

adalah pandangan kognitif. Pandangan ini memberi pemahaman bahwa apa yang 

disebut gejala psikotik tidak selalu disebabkan oleh gangguan organik yang muncul 

karena adanya distorsi kognitif atau keyakinan-keyakinan irasional dalam fikiran 

seseorang yang mengakibatkan pada keadaan emosi dan perilaku yang dianggap 

aneh atau gila. 

 Adapun Pekerja Sosial klinis telah lama dikenal sebagai bidang spesialisai 

yang dimiliki para pekerja sosial yang bekerja di lembaga pemerintah maupun 

swasta. Bidang ini menekankan pada pelayanan konseling dan psikoterapi lembaga-

lembaga kesehatan mental secara khusus juga telah lama mempekerjakan para 

sosiater ini untuk memberikan terapi individu, kelompok, dan keluarga, yang 

diberikan baik pada pasien rawat inap maupun rawat jalan (Straussner,1989:60-65). 

Perawatan kesehatan mental telah menjadi sebuah pelayanan yang penting. Pekerja 

sosial merupakan salah satu profesi yang terlibat dalam bidang ini. 

 Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut : 
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 Pertama, Penelitian yang dilakukan ( Mahasiswi Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 ) oleh Titi Usikrani yang berjudul “ Peran 

Pekerja sosial dalam intervensi Mikro Eks gangguan jiwa di Panti Sosial Bina Karya 

Yogyakarta”.  Mendeskripsikan intervensi mikro pekerjaan sosial adalah upaya 

perubahan yang dilakukan pekerja sosial terhadap klien,agar klien berubah menjadi 

lebih baik dari sebelumnya diadakannya intervensi salah satu lembaga sosial yang 

menangani permasalahan sosial klien eks gangguan jiwa adalah Panti Sosial Bina 

Karya Sidomulyo Yogyakarta, yang dalam pelaksanannya tidak terlepas dari peran 

pekerja sosial dalam program intervensi mikro, selain peran pekerja sosial, peran 

keluarga juga dibutuhkan untuk membantu kesembuhan klien eks gangguan jiwa, 

sebab pendekatan keluarga sangat dibutuhkan agar klien merasa bahwa mereka 

diterima dengan baik oleh keluarganya. 

 Kedua, ( Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Moch.Zaenudin,& Hery 

Wibowo dilakukan pada tahun 2014 ) berjudul “ Peran Pekerja Sosial Dalam 

Rehabilitsi Sosial Kepada orang Dengan Disabilitas Mental Eks Psikotik di Panti 

Sosial Bina Laras Sukabumi “ didalamnya menjelaskan bahwasannya orang dengan 

ganguan jiwa eks psikotik adalah seseorang yang mempunyai kelainan mental atau 

tingkah laku karena pernah mengalami sakit jiwa yang oleh kaenanya merupakan 

rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan pencarian nafkah atau kegiatan 

kemasyarakatan dan dnegan faktor penyebab utama adlah adanya kerusakan tidak 

berfungsinya salah satu atau lebih Sisem Syaraf Pusat (SSP) yang trjadi sejak lahir, 

penyakit,kecelakaan dan juga karena keturunan. 

 Ketiga, (Penelitian oleh Mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling 

yang dilakukan oleh Dwi Tiya Rahmawati pada tahun 2018 ) berjudul “ Terapi 

Terhadap Klien Eks Psikotik di Balai rehabilitasi Bina Karya dan Laras Yogyakarta” 
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penelitian ini melatarbelakangi oleh adanya penyandang psikotik yang dapat 

disembuhkan, sehingga pengidap psikotik mampu menjalani kehidupannya dengan 

memfungsikan sosialnya ini memberikan bekal bagi para warga binaan sosial agar 

bisa hidup secara wajar dan mandiri. 

 Keempat, ( Penelitian Mahasiswi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN 

Purwokerto  yang dilakukan pada tahun 2017 ) oleh Gesti Yulian dengan judul “ 

Model Penanganan dan Pelayanan Eks Psikotik di Rumah Pelayanan Sosial Eks 

Psikotik Martani Cilacap “  Menurutnya Eks Psikotik merupakan orang yang pernah 

mengalami gangguan jiwa dan dinyatakan sembuh dari Rumah Sakit, Namun mereka 

belum memilii kemampuan dalam melakukan keberfugsian sosialnya secara wajar. 

Oleh karena itu, mereka memerlukan penanganan secara komprehensif agar mampu 

meminimalisir kekambuhan dan membantunya dalam memulihkan keberfungsian 

sosialnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa saja peran Pekerja Sosial dalam Model Rehabilitasi Sosial Klien Eks 

Psikoik di UPT.Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pasuruan ? 

2. Apa hambatan atau  permasalahan yang sering kali dihadapi pekerja 

sosial dalam UPT.Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pasuruan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan peran pekerja sosial dalam 

Model Rehabilitasi sosial Eks.Psikotik. 
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2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan landasan atau permasalahan 

yang seringkali dihadapi pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial klien 

eks psikotik di UPT. Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pasuruan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian: 

Karya tugas akhir ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran 

tentang bagaimana Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasian Eks Psikotik: 

1. Secara Teoritis : 

 Rehabilitasi tersebut diberikan melalui bimbingan sosial dan 

pembinaan mental, bimbingan keterampilan. Bimbingan sosial yang 

diberikan baik secara individu maupun kelompok. Usaha rehabilitasi ini 

untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap fungsi sosialnya dan 

menggali potensi positif seperti bakat, minat, dan hobi, sehingga timbul 

kesadaran akan harga diri serta tanggung sosial secara mantap. 

2. Secara Praktis : 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sistem pengembangan dalam 

pelayanan perehabilitasian klien dengan eks psikotik khususnya untuk 

pekerja sosial dalam memberikan pendampingan dan pelayanan yang baik 

kepada seluruh klien di Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pasuruan. 

 

1.4   Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penelitian ini terkait dengan  Peran Pekerja Sosial dan 

landasan atau permasalahan yang dihadapi UPT. Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik 

Pasuruan yang menggunakan Metode BimTal (Bimbingan Mental), BimSos 

(Bimbingan Sosial) metode ini merupakan bimbingan yang bertujuan agar klien 

mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan lingkungan sekitar yang itu bertujuan 
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pada saat klien kembali ke keluarga klien dan mampu menjalankan fungsi sosialnya 

dengan baik dan benar dan klien selanjutnya dapat kembali menjalani kehidupan 

secara baik dan wajar di tengah-tengah masyarakat. 

 

 

 

 


