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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan 

jasmani, rohani, material, spiritual, biologis, social dan intelektual dalam 

menunjang eksistensi individu, kelompok dan komunitas. Dilihat dari 

pengertian kesejahteraan social tersebut maka orang yang mengalami gangguan 

jiwa adalah mereka yang tidak sejahtera secara biologis dan spiritual. Oleh 

karena itu, orang yang menderita gangguan jiwa membutuhkan terapi dalam 

penyembuhan gangguan jiwa. 

Orang dengan gangguan jiwa membutuhkan persamaan dan kesempatan 

untuk berpartisipasi dalam aktifitas kehidupan seperti masyarakat lainnya 

dengan mental yang sehat. Orang dengan gangguan jiwa adalah salah satu 

kelompok yang berhak mendapatkan upaya kesehatan jiwa dan berfungsi 

secara sosial. Upaya kesehatan jiwa dengan kuratif dan rehabilitatif adalah 

salah satu lahan Pekerja Sosial dalam hal mengintervensi atau memberikan 

treatment kepada orang dengan gangguan jiwa sehingga orang dengan 

gangguan jiwa bisa berfungsi secara sosial. Keberfungsian sosial adalah tujuan 

upaya pemulihan yang dilakukan oleh berbagai profesi. Salah satu profesi yang 

bergerak dalam kesehatan jiwa adalah profesi Pekerjaan Sosial medis. 

Tujuan pekerja sosial medis meningkatkan dan memperbaiki kemampuan 

seseorang dalam memecahkan masalah-masalah sosial emosional yang 

berhubungan dengan sakit dan penyakit yang dideritanya, baik bagi klien 
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maupun keluarganya, Menghubungkan/mengkaitkan klien dengan sistem 

sumber, dan meningkatkan efektivitas pelayanan berbagai sistem sumber 

pelayanan kesehatan serta memberikan sumbangan bagi perubahan kebijakan 

di bidang kesehatan. Tugas peksos medis tidak hanya dibatasi oleh tembok 

rumah sakit, usaha penyembuhan berkaitan dengan keseluruhan usaha 

pengobatan dan pentingnya hubungan klien dengan keluarga beserta 

masyarakat.  

Dalam bukunya O’Brien yang berjudul “Keperawatan Kesehatan Jiwa 

Psikiatrik” menurut American Nurses Associantion (ANA) mendefinisikan 

gangguan atau penyakit jiwa sebagai “gangguan pikiran atau alam perasaan 

yang menyebabkan perilaku maladaptif, ketidakmampuan untuk mengatasi 

stres normal, dan/atau gangguan berfungsi. Etiologi dapat berupa faktor 

genetik, fisik, kimia, biologi, psikologi, atau sosiokultur”. Penyakit jiwa sejak 

dulu digolongkan menjadi neurosis atau psikosis. Neurosis adalah gangguan 

jiwa yang biasanya ditandai dengan kecemasan dan gejala tidak tenang dan 

menekan lainnya, sementara pemeriksaan realitasnya tetap utuh. Psikosis 

adalah gangguan jiwa yang menyebabkan individu mengalami gangguan nyata 

pada pemeriksaan realitas, disintegrasi kepribadian berat, dan hambatan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. American Psychiatric Association 

(APA) menekankan bahwa klasifikasi gangguan jiwa tidak boleh dilihat 

sebagai klasifikasi orang, tetapi sebagai gangguan yang ditunjukan oleh orang 

tersebut. Individu tidak boleh disebut sebagai “si manik-depresif,” “ si 

alkoholik,” atau “si skizofrenik,” tetapi sebagai “klien atau individu yang 
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menderita skizofrenik, episode manik-depresif, atau ketergantungan alkohol” 

(O’Brien, 2014: 26). 

Dalam penelitian awal dengan pihak lembaga yaitu Pak Aan sebagai 

kepala Humas RS. Hayunanto Medical Center (HMC) beliau menjelaskan 

bahwa, lembaga pelayanan kesehatan jiwa khususnya di Kota Malang sendiri 

sangatlah terbatas. Rumah sakit jiwa di seluruh propinsi di Indonesia semua 

berlokasi di kota besar. Oleh karena itu intervensi awal sangat diperlukan di 

daerah pelosok, sekaligus peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga 

pelayanan kesehatan jiwa, hal tersebut dibuktikan dengan kerjasama antara 

BNN (divisi rehabilitasi) dengan HMC.  

Terlepas dari sisi kemanusiaan, bahwa HMC selain menjadi lembaga 

pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang memiliki kegiata kemanusiaan hal 

tersebut tidak terlepas pada keterkaitan permintaan pasar yang sangat tinggi, di 

Indonesia selama ini lebih banyak lembaga pelayanan kesehatan yang bersifat 

penyembuhan secara fisik dan minim sekali akan lembaga pelayanan kesehatan 

jiwa. 

Seseorang yang terserang penyakit jiwa maka kepribadiannya akan 

terganggu sehingga penderita kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar 

dan tidak sanggup memahami problemnya. Sakit jiwa ada dua macam yaitu: 

Pertama: yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada anggota tubuh 

misalnya otak, saraf pusat atau hilangnya kemampuan berbagai kelenjar, saraf-

saraf atau anggota fisik lainnya untuk menjalankan tugasnya. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh keracunan akibat minuman keras, obat-obat perangsang atau 

narkotik atau karena penyakit kotor dll. Kedua: disebabkan oleh gangguan-
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gangguan jiwa yang telah berlarut-larut sehingga mencapai puncaknya tanpa 

suatu penyelesaian secara wajar. Dapat pula disebabkan hilangnya 

keseimbangan mental secara menyeluruh akibat suasana lingkungan yang 

sangat menekan dan adanya ketegangan batin (Ardi, 2011: 30). 

Prevalensi gangguan mental pada populasi penduduk dunia menurut 

World Health Organization (WHO) pada tahun 2000 memperoleh data 

gangguan mental sebesar 12%, tahun 2001 meningkat menjadi 13%. Tahun 

2002 hasil survei menunjukkan bahwa 154 juta orang secara global mengalami 

depresi dan 25 juta orang menderita skizofrenia, 15 juta orang berada di bawah 

pengaruh penyalahgunaan zat terlarang, 50 juta orang menderita epilepsy dan 

sekitar 877.000 orang meninggal karena bunuh diri tiap tahunnya. 

Diprediksikan pada tahun 2015 menjadi 15%, dan pada negara-negara 

berkembang prevalensinya lebih tinggi. 

Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang 

signifikan di Indonesia. Menurut data WHO (2016), terdapat sekitar 35 juta 

orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena 

skizofrenia, serta 47,5 juta terkena dimensia. Di Indonesia, dengan berbagai 

faktor biologis, psikologis, dan sosial dengan keanekaragaman penduduk; 

maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada 

penambahan beban negara dan penurunan produktifitas manusia untuk jangka 

panjang. 

Dilihat dari angka penderita gangguan jiwa yang tiap tahun meningkat 

maka seharusnya perawatan atau pengobatan yang ditawarkan juga semakin 

baik, namun sayangnya hal ini tidak sesuai dengan realita yang ada di 
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Indonesia dimana penderita gangguan jiwa masih dianggap sebagai sesuatu 

yang aneh atau kurang penting dan penderitanya harus dikucilkan. Berbagai 

stigma diberikan pada penderita gangguan jiwa sehingga untuk keluarga 

penderitapun lebih memilih menutupi kondisi anggota keluarganya.  

Hal ini sangat disayangkan mengingat di zaman sekarang ini masyarakat 

diberikan berbagai opsi untuk pengobatan penderita gangguan kesehatan 

mental namun lebih memilih untuk berobat ke dukun atau orang pintar karena 

masih beranggapan bahwa sakit mental atau sakit jiwa itu dikarenakan adanya 

gangguan makhluk halus atau sebagainya. Oleh karena itu, sudah seharusnya 

masyarakat diedukasi tentang kesehatan mental, dan bagaimana cara 

penanganannya, agar penderita dapat diminimalisir kondisi buruk mentalnya 

dan masyarakat akan menghilangkan pandangan-pandangan yang tidak sesuai 

terhadap para penderita gangguan kesehatan mental. 

Upaya penyembuhan orang sakit jiwa membutuhkan biaya untuk 

mendapatkan perawatan kesehatan/mental. Kemalangan bagi kaum yang 

ekonominya lemah, jika sanak keluarganya mengalami sakit jiwa, anggota 

keluarganya tersebut biasanya dibiarkan atau kalau tidak diobati ke 

paranormal, bahkan kebanyakan dipasung karena dianggap mengganggu dan 

merugikan masyarakat. Padahal dalam upaya penyembuhan orang sakit jiwa 

terdapat perawatan dan penanganan khusus, bukan hanya sekedar pemberian 

obat. Jelas jika membaca ketentuan Pasal 34 UUD 1945 pemberdayaan dan 

pemenuhan fasilitas kesehatan bagi fakir miskin merupakan tanggung jawab 

negara. Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam menyembuhkan 

orang sakit jiwa akan lebih jelas lagi jika membaca ketentuan Pasal 149 
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 A ditentukan: 

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya” (http://repository.unpas.ac.id/2723/3/Revisi%20UP.pdf: oleh Ariambada, 

2016, bab I pendahuluan. diakses 20 Desember 2018). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (J. Ariambada 2018), sering 

ditemukan orang yang menderita gangguan jiwa masih di terlantarkan oleh 

pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas 

terhadap penderita gangguan jiwa tersebut. Salah satunya yaitu fasilitas 

pelayanan kesehatan karena sering ditemukan penderita gangguan jiwa yang 

terlantar tidak mendapatkan haknya terkait dengan pelayanan kesehatan. 

Karena ketentuan tersebut telah diatur oleh Undang-Undang nomor 36 Tahun 

2009 dan dijelaskan di dalam pasal 147 menyebutkan bahwa :  

1. Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan 

tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. 

2. Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap 

menghormati hak asasi penderita. 

3. Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas 

pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Didalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia menyebutkan bahwa : 

 “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat 

mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan 

bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang 

http://repository.unpas.ac.id/2723/3/Revisi%20UP.pdf
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layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa 

percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”. 
(http://repository.unpas.ac.id/2723/3/Revisi%20UP.pdf: oleh Ariambada, 2016, 

bab I pendahuluan.  diakses 20 Desember 2018) 

 

Kesehatan jiwa telah dipandang dengan penuh stigma sejak lama. 

Kehadirannya dianggap tidak lebih penting dibandingkan dengan kondisi 

kesehatan fisik. Padahal, dalam definisi kesehatan jiwa menurut Badan 

Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan individu tidak hanya bergantung pada 

tiadanya penyakit tetapi juga keseimbangan psikologis dan fungsi sosialnya 

juga (Health is a state of complete physical, mental and social well-being and 

not merely the absence of disease or infirmity, WHO). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih jauh 

dengan melakukan penelitian untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang 

menjadi penyebab terjadinya gangguan jiwa serta bagaimana program terapi 

dalam penyembuhan gangguan di lembaga Hayunanto Medical Center (HMC), 

sehingga peneliti mengambil judul “Program Terapi Dalam Penyembuhan 

Gangguan Jiwa”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah 

dipaparkan diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang dibahas 

dalam skripsi ini adalah “Program Terapi dalam Penyembuhan Gangguan Jiwa 

di Rumah Sakit Hayunanto Medical Center (HMC), Malang, Jawa Timur”dari 

pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan submasalah sebaga 

berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya gangguan jiwa? 

http://repository.unpas.ac.id/2723/3/Revisi%20UP.pdf
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2. Bagaimana program terapi dalam penyembuhan gangguan jiwa di Rumah 

Sakit Hayunanto Medical Center (HMC)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian 

ini di fokuskan pada beberapa masalah yang akan diangkat dalam penelitian 

ini. Adapun beberapa tujuan dari peneliti dalam masalah ini sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan tentang faktor-faktor penyebab gangguan jiwa. 

2. Mengidentifikasikan program terapi dalam penyembuhan gangguan jiwa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik secara 

teoritis dan praktis, sebagai berikut : 

1. Secara Akademis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang factor-faktor penyebab 

gangguan jiwa dan program terapi dalam penyembuhan gangguan jiwa. 

b. Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian guna 

menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Rumah Sakit diharapkan dapat di jadikan referensi dalam 

pengambilan kebijakan peningkatan dengan penyembuhan gangguan 

jiwa.  


