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ABSTRAK

Zusfani. 2019. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Brawijaya, Malang. Modal Sosial Pengurus Yayasan Griya Cinta
Kasih: Studi pada Panti Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa di
Jombang. Pembimbing: Siti Kholifah dan Slamet Thohari.

Penanganan ODGJ di Jombang masih belum layak. Banyak dari mereka
ditelantarkan di jalan-jalan, menjadi gelandangan tak terurus, dan puluhan orang
dipasung. Karena pertimbangan biaya, bagi keluarga miskin, mereka tidak dibawa
ke RSJ sehingga pemasungan adalah solusi. Terganggu oleh kenyataan tersebut,
Pak JM dan kawan-kawan, terdorong untuk membangun Yayasan GCK pada awal
2005, sebagai lembaga pelayanan kesehatan jiwa yang bertujuan untuk merawat,
merehabilitasi dan menyembuhkan ODGJ di Jombang. Mereka berhasil, dan
bertahan sampai sekarang. Penelitian ini mencoba mengetahui peran modal sosial
pengurus-pengurus Yayasan GCK.

Menggunakan teori modal sosial Putnam, penelitian ini mencoba menggali
jaringan-jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan yang terbentuk di GCK.
Untuk menggali ketiga hal tersebut, metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif dipakai di sini. Teknik pengambilan data meliputi observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, jaringan sosial (meliputi
dimensi bonding dan bridging) memiliki peran yang substansial di GCK sebab
jaringan sosial memungkinkan mereka terintegrasi oleh kepercayaan dan norma,
dan akses ke sumber daya yang lebih besar. Kedua, jaringan sosial melahirkan
norma, yang berfungsi mengikat pengurus-pengurus GCK agar bertindak sesuai
visi-misi yayasan atau mencapai tujuan bersama. Norma menghasilkan aturan
yang kemudian membentuk tindakan pengurus. Ketiga, kesamaan motivasi dan
tindakan ini menguatkan kepercayaan antarpengurus maupun antara GCK dengan
kelompok eksternal. Sebagai lembaga pelayanan rehabilitasi terhadap ODGJ,
pengurus GCK mengerahkan seluruh modal sosial mereka untuk mencapai tujuan
bersama yang tertera pada visi-misi yayasan.

Kata kunci: ODGJ, Modal sosial, Layanan kesehatan jiwa, Rehabilitasi.
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ABSTRACT

Zusfani. 2019. Department of Sociology, Faculty of Social Science and
Political Science, University of Brawijaya, Malang. The Social Capital of
Caretakers in Griya Cinta Kasih Foundation: A Study of Rehabilitation
Ward for People with Mental Disorder in Jombang. Advisors: Siti Kholifah
and Slamet Thohari.

The handling of people with a mental disorder in Jombang is still not really
feasible. Many of them abandoned at the streets, become neglected homeless, and
dozens of them are put in place because that was the only solution. For poor
families, they will not be treated in the psychiatric hospital. Knowing that, Mr. JM
and his friends tried to build the GCK Foundation in early 2005, as a mental
health service institution that aims to treat, rehabilitate, and cure ODGJ in
Jombang. They have succeeded. So, this study aims to find out the role of social
capital of caretakers in GCK Foundation.

Using Putnam's social capital theory, this research tries to explain the form of
social network, norm, and trust in GCK. To do that, a qualitative method with a
descriptive approach is used here, while observation, interviews, and
documentation as a data collection technique. Purposively the informants that
selected here is based on their specific capacity.

The results of this study show that: First, social networks (including bonding
and bridging dimensions) have a substantial role in GCK. It allows them to be tied
by trusts and norms together, and access to greater resources. Second, social
networks generates norms, which function is to bind GCK’s caretakers to act
according to vision and mission of the foundation, or achieve common goals.
Norms produce rules that then formed the actions of caretakers. Third, the
similarity of their motivation and action strengthens the trust between GCK and
their external groups. As a rehabilitation service institution for people who live
with mental disorder, GCK’s caretakers mobilizes all of their social capital to
achieve their goals.

Keywords: People with mental problem, Social capital, Mental health
service, Rehabilitation.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan dunia medis, masyarakat percaya bahwa orang

dengan gangguan kejiwaan dapat disembuhkan melalui perawatan khusus, meski

stigma terhadap mereka sering tidak dapat dielakkan. Praktik pemasungan pelan-

pelan mulai berkurang, entah karena keterbukaan keluarga dalam memberikan

informasi mengenai anggota keluarganya yang sedang sakit, atau upaya serius

dari pemerintah. Sejak awal 2005, GCK (Griya Cinta Kasih) sebagai yayasan

rehabilitasi berbasis komunitas di Desa Sumberwaras menyediakan panti

rehabilitasi bagi para penderita gangguan jiwa. Itu dimaksudkan untuk

mengurangi pemasungan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) di Jombang.

Usaha mengurangi pemasungan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan

juga menjadi tugas masyarakat itu sendiri. Di dalam masyarakat yang masih

mengamalkan nilai-nilai solidaritas mekanik, setiap individu adalah menjadi

tanggung jawab orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Di Jombang pun demikian.

Menurut Dinsosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

Kabupaten Jombang di Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, dalam Arifin

2016, jumlah penderita gangguan jiwa yang bebas dari pemasungan pada tahun
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2016 sebanyak 47 orang. Naik daripada tahun 2015 yang hanya sembilan belas

orang (Jodi, 2015). Namun, angka tersebut belum bisa mewakili keberhasilan

dalam mengatasi persoalan ini. Jumlah berpotensi terus bertambah mengingat

pendataan yang belum dilakukan secara menyeluruh. Terlebih masyarakat yang

memiliki anggota keluarga ODGJ karena beberapa alasan memilih untuk

menguncinya di dalam sepetak kamar atau dipasung.

Beberapa data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber

mengatakan bahwa pada tahun 2015, sebanyak 65 ODGJ dipasung di wilayah

Jombang (Arifin, 2016). Hal itu berangsur-angsur dapat dikurangi dalam rangka

mewujudkan target Jawa Timur bebas pasung 2017. Oleh karena itu, pemerintah

Kabupaten Jombang kemudian menyatakan bahwa upaya mengatasi pemasungan

akan maksimal apabila dibarengi dengan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain,

diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk mencapai target

yang diharapkan tadi.

Di Dusun Sidowaras, GCK sebagai lembaga yang bergerak di bidang

kesehatan jiwa yang merawat dan mengobati lebih dari dua ratus pasien. Pada

awalnya, dusun tersebut dikenal sebagai ‘sarang’ penderita gangguan jiwa

sehingga banyak ODGJ yang terlantar di sana. Jumlah tersebut bukan karena

sebagian besar penduduk di situ menderita gangguan jiwa. Namun, berdasarkan
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hasil observasi, itu adalah perbuatan orang tidak dikenal yang ‘membuang’ para

ODGJ ke dusun tersebut. Itu cukup membuat Ketua GCK tergerak untuk

membantu mereka dengan mendirikan tempat bagi mereka, supaya bisa dirawat

dan diobati dengan cara-cara tertentu. Sebagian besar pasien berasal dari Jawa

Timur, dan sebagian lagi tanpa alamat (Diagram Perkembangan dan Status Klien,

Yayasan GCK, 2017).

Peran GCK dalam mengatasi persoalan gangguan jiwa menjadi penting

karena di Jombang sendiri belum ada yayasan yang serupa itu. Jadi, penanganan

pasien gangguan jiwa sangat bergantung pada yayasan tersebut, dan upaya itu

tentu tidak gampang karena dibutuhkan biaya operasional yang tak sedikit. Pak

JM (Ketua GCK) selanjutnya dibantu oleh beberapa orang yang menaruh

kepeduliaan yang sama terhadap ODGJ. Mereka memiliki latar belakang yang

berbeda-beda dari segi pendidikan, pengalaman, tetapi mengikatkan diri dalam

yayasan sebagai tenaga profesional. Mereka bekerja secara sukarela, tidak terikat

jam, tetapi tetap tertib. Mereka tidak mengatakan digaji berapa di GCK, tetapi

kata mereka itu tidak penting sebab “Kami bekerja untuk cinta kasih.” Meminjam

kata Ling dan Dale (2013), mereka telah menemukan alasan untuk bertindak.

Alasan itu berupa pemasungan yang masih dilakukan oleh masyarakat,

penelantaran ODGJ, atau pembuangan ODGJ di Dusun Sidowaras.
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Modal sosial yang dimaksud di sini merupakan “sumber daya yang tertanam

pada jaringan” yang memungkinkan aktor-aktor bertindak sesuai kapasitasnya.

Hal itu menunjukkan bahwa relasi antaraktor sebagai suatu syarat terbentuknya

modal sosial menjadi pertimbangan bagi aktor itu sendiri untuk mencapai tujuan-

tujuannya. Hubungan-hubungan sosial di dalam Yayasan GCK bagaimanapun

telah membentuk satu kesepakatan bahwa ada visi dan misi atau “proyeksi” untuk

dikerjakan anggota-anggotanya. Interaksi-interaksi yang berlangsung antara

pengurus dengan sesama pengurus, pasien, dan keluarga pasien, yayasan lain, dan

masyarakat sekitar menjadi penting untuk dilihat sebagai modal sosial yang

berperan mendukung kegiatan rehabilitasi di GCK.

Struktur organisasi menciptakan keteraturan seperti jadwal piket,

musyawarah, sampai pengambilan keputusan. Namun, lebih jauh, penguasaan

modal sosial itu menyangkut pula faktor-faktor yang membuat GCK sanggup

bertahan memenuhi finansialnya, memiliki kemampuan persuasif, membujuk

siapa pun yang hidup dengan anggota keluarga yang sakit jiwa supaya dirawat di

sana, atau bahkan cara memperoleh donatur, baik dari dalam atau pun luar negeri

(Jepang), serta meyakinkan pemerintah Kabupaten Jombang akan kemampuan

yayasan. Itu dilakukan misal melalui media sosial atau pun alamat web:

http://gckyapena.webs.com.
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Poin-poin tersebut menjadi penting untuk dilihat karena diharapkan dapat

menjelaskan bagaimana modal sosial beroperasi di dalam Yayasan GCK untuk

mewujudkan kesehatan jiwa. Hubungan antara modal sosial dan kesehatan jiwa

sejauh ini terkait dengan dimensi internal saja, memosisikan modal sosial sebagai

fasilitas yang dimiliki individu. Dengan kata lain, orang yang memiliki modal

sosial yang kuat, bagaimanapun, orang tersebut tidak akan merasa kesepian,

keberadaannya berguna bagi orang lain, dan tetap dapat menyesuaikan diri dengan

konvensi sosial di mana mereka tinggal (Scholte dan Ager, 2014). Namun, dalam

penelitian ini, modal sosial dilihat sebagai bagian dari kelompok sosial yang

mencoba memberdayakan Orang dengan Gangguan Jiwa yang ditelantarkan dan

ditampung di satu panti rehabilitasi.

Modal sosial membuat individu terhindar dari gangguan jiwa (McKenzie,

Whitley, dan Weich, 2002), sedangkan yang dikerjakan oleh GCK ialah

menggunakan modal sosial sebagai sarana untuk menciptakan pelayanan dan

pengobatan terhadap penderita gangguan jiwa. Itu untuk mengurangi angka

pemasungan di Jombang. Dengan menggunakan kapasitas jaringan, posisi

struktural yayasan, kepemilikan sumber daya yang dipunyai oleh ketua yayasan

maupun pengurus-pengurus di sana, upaya untuk mewujudkan kesehatan jiwa

bagi masyarakat di Jombang bukan menjadi tidak mungkin.
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Yayasan Griya Cinta Kasih lebih merupakan agensi yang berbentuk tim

komunitas kesehatan jiwa, sebuah organisasi yang terdiri dari staf-staf yang

menaruh pasien gangguan jiwa sebagai perhatian utama. Maksud dari

multidispliner di sini adalah anggota-anggota yang tergabung di dalam komunitas

tadi, masing-masing berasal dari disiplin ilmu yang berbeda, misal psikologi,

psikiatri, aktivis sosial, dan atau medis. Namun, tim di atas tidak bisa diartikan

sebagai perkumpulan tenaga profesional belaka, tetapi (1) membutuhkan

komposisi disiplin ilmu yang memadai, (2) berbagi nilai-nilai dan tujuan, (3)

saling memahami dan menghormati kompetensi anggota-anggota tim lain, (4)

saling belajar dari disiplin lain, dan (5) keefektifan komunikasi antaranggota

(Burca, Armstrong, dan Brosnan, 2010: 9). Untuk mewujudkan tim komunitas

kesehatan jiwa diperlukan modal sosial yang mengikat mereka ke dalam

kesamaan minat, dan dapat dijadikan sebagai sarana bagi suatu komunitas

kesehatan jiwa untuk mencapai tujuan, yakni merehabilitasi pasien gangguan jiwa.

GCK selanjutnya diresmikan dan dijadikan sebagai rujukan bagi pemulihan

orang-orang dengan gangguan jiwa di wilayah Kabupaten Jombang atau siapa pun

pasien di luar Kota Santri itu. Sebagai hasil, berdasarkan Diagram Perkembangan

dan Status Klien, GCK pada tahun 2017 memiliki sebanyak 212 klien yang

tercatat sebagai pasien aktif, dan sebagian besar dalam rentang usia tiga puluh
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sampai dengan lima puluh tahun. Terlepas dari pencapaian itu, penelitian ini akan

mencoba melihat bagaimana pengurus GCK, sebagai tim komunitas kesehatan

jiwa, mengaktifkan modal sosialnya untuk menyediakan fasilitas kesehatan

berupa rumah rehabilitasi.

Pengurus-pengurus Yayasan GCK melalui modal sosial yang mereka bangun

baik antarpengurus, pasien, maupun pihak di luar yayasan, diarahkan untuk

mengatasi tindakan penelantaran, pengurungan, pengekangan, atau bentuk ekslusi

sosial lain terhadap pengidap gangguan jiwa di wilayah Jombang. Modal sosial

diarahkan untuk menyelenggarakan perawatan terhadap pasien gangguan jiwa.

Dengan melihat modal sosial sebagai demikian, selain rumah perawatan yang

telah dibangun dan pengurus-pengurus yang berpartisipasi melakukan perawatan

terhadap pasien, maka sarana yang terbentuk bukan cuma fisik, tetapi sosial. Hal

tersebut kemudian melatarbelakangi fokus penelitian ini. Fokus penelitian ini

adalah melihat keterlibatan pengurus-pengurus Griya Cinta Kasih dalam

membentuk modal sosial yayasan.

Untuk menganalisis modal sosial yang terbentuk di GCK, peneliti memakai

kemudian memakai perspektif Putnam dalam melihat modal sosial karena ia lebih

struktural, dalam arti bahwa ia tidak memiliki kecenderungan melihat modal

sosial secara mikro atau individu per invidu. Dengan demikian, peneliti kemudian
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dapat memperoleh deskripsi tentang bagaimana modal sosial bekerja dalam

kelompok pengurus Yayasan GCK.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang coba

dijawab adalah sebagai berikut: Bagaimana modal sosial bekerja di antara

pengurus Yayasan Griya Cinta Kasih dalam penyelenggaraan panti rehabilitasi

Orang dengan Gangguan Jiwa di Jombang?

1.4 Tujuan Penelitian

Fokus di atas dibuat untuk membatasi permasalahan sebab penilitian ini

bertujuan: Mendeskripsikan bagaimana modal sosial bekerja di antara pengurus

Yayasan GCK sehingga mereka mampu menyelenggarakan panti rehabilitasi bagi

penderita gangguan jiwa di Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan di atas, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi kedua

aspek. Secara akademis, dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian

selanjutnya, terutama yang mengambil objek studi modal sosial dan atau

rehabilitasi terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa. Dengan demikian, penelitian
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dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan ke depan.

Sementara itu, secara praktis dapat menjadi pertimbangan bagi komunitas

kesehatan jiwa bahwa penting untuk menguatkan aspek modal sosial agar efisien

dalam merehabilitasi pasien gangguan jiwa.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Halida, Dewi, dan Rasni (2016) bertajuk

“Pengalaman Keluarga dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri pada Orang

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan Pasung di Kecamatan Ambulu,

Kabupaten Jember” memberikan gambaran yang cukup lugas mengenai kondisi

yang meliputi perawatan terhadap penderita gangguan jiwa. Di dalam penelitian

tersebut, dikatakan bahwa permasalahan yang mendasar bagi keperawatan

pengidap gangguan jiwa ialah perawatan diri. Mereka mengatakan bahwa

perawatan diri itu merupakan kemampuan dasar manusia dalam memenuhi

kebutuhannya (2016: 78). Lebih jauh, mereka menambahkan agar keluarga dapat

dijadikan sebagai lembaga sosial yang penting untuk mendorong kesehatan

pengidap gangguan jiwa selama proses perawatan dan pengobatannya.

Riset yang dikerjakan Halida, Dewi, dan Rasni menitikberatkan pada

dimensi dasar dari institusi sosial yakni keluarga di dalam usaha mengatasi isu

pemasungan. Peran keluarga dianggap krusial bagi proses penuntasan masalah

pemasungan di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dari hasil penelitian itu,

dapat disimpulkan bahwa terdapat dua belas tema perawatan diri: makan, udara,
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mandi, cukur rambut, berpakaian, eliminasi buang air besar (BAB), istirahat/tidur,

minum, interaksi sosial, ketidakmampuan dalam pemenuhan tugas perkembangan

penderita gangguan jiwa, pelaksanaan pemasungan, dan upaya pengobatan

terhadapnya (Halida, Dewi, dan Rasni, 2016: 78). Lebih lanjut, mereka

menyatakan bahwa pemasungan terhadap ODGJ dapat dicegah dan diatasi dengan

melibatkan peran aktif dari semua pihak. Lebih khusus lagi, dengan melatih

keterampilan keluarga dalam menangani ODGJ yang mengalami masalah

penyimpangan kesehatan dengan cara membawa ke pelayanan kesehatan dan

membentuk kader dari kelompok masyarakat yang sudah dibentuk untuk

penemuan kasus kejiwaan yang ada di masyarakat.

Kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan yang dikerjakan oleh

Halida, Dewi, dan Rasni adalah memosisikan Yayasan GCK sebagai pengganti

fungsi keluarga dalam hal perawatan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa.

Lestari dan Wardhani dalam penelitiannya yang berjudul “Stigma dan

Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Berat yang Dipasung” kurang lebih sama

dengan hasil penelitian yang disebutkan sebelumnya. Menurut hasil penelitian

mereka, keluarga memiliki tanggung jawab yang lebih terkait kasus-kasus

penanganan penderita gangguan jiwa (2014: 157). Sebuah keluarga yang

mempunyai anggota rumah tangga penderita gangguan jiwa cenderung
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mengambil tindakan pemasungan apabila proses pengobatan yang ditempuh sudah

mencapai kebuntuan. Pilihan tersebut diputuskan karena kurangnya pengetahuan

keluarga dan masyarakat terkait penanganan terhadap penderita gangguan jiwa

yang terbagi ke dalam tahap-tahap pengobatan.

Selain kurangnya informasi kepada keluarga atau masyarakat atas

penanganan penderita gangguan jiwa, Lestari dan Wardhani (2014) mendapati

bahwa stigma merupakan persoalan yang juga melatarbelakangi kasus-kasus

pemasungan. Stigma itu muncul dari lingkungan sekitar, dan bahkan tidak hanya

menimpa penderita gangguan jiwa saja, tetapi dikenakan pula pada keluarga pihak

penderita itu sendiri. Mereka menambahkan bahwa stigma terhadap penderita

tersebut memberikan dampak kesehatan dan sosial-budaya sehingga membuat

penanganan menjadi tidak maksimal, terputus dari proses pengobatan, dan pada

akhirnya pemasungan.
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Tabel 1. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang

No. Penulis(tahun) Masalah penelitian Hasil/temuan Indikator

1 Halida,
Dewi, dan
Rasni (2014)

Persoalan
keperawatan terhadap
pengidap gangguan
jiwa ialah perawatan
diri. Oleh karena itu,
ingin diperoleh
gambaran tentang
pengalaman keluarga
dalam pemenuhan
kebutuhan perawatan
diri pada penderita
gangguan jiwa yang
dipasung.

Pemenuhan
kebutuhan perawatan
diri ODGJ dengan
pasung dapat
dipenuhi dengan
peran aktif keluarga,
masyarakat dan
pelayanan kesehatan
untuk merawat.

Keluarga dan
pemasungan
ODGJ.

2 Lestari dan
Wardhani
(2016)

Banyak penderita
gangguan jiwa yang
tak mendapat
penanganan medis
atau keluar dari
proses pengobatan
karena kurangnya
informasi yang
diperoleh masyarakat
atau keluarga.

Selain kurangnya
informasi yang
diterima, stigma
menjadi persoalan
serius yang
melatarbelakangi
pemasungan
terhadap penderita
gangguan jiwa.

Modal sosial dan
pemasungan
ODGJ.

3 Zusfani
(2019)

Melihat keterlibatan
pengurus-pengurus
Griya Cinta Kasih
dalam membentuk
modal sosial sehingga
mampu menjalankan
panti rehabilitasi
terhadap Orang
dengan Gangguan
Jiwa di Jombang.

Modal sosial dalam
yayasan GCK yang
diarahkan untuk
membantu ODGJ
mendapatkan
kesembuhan baik
medis dan sosial,
secara signifikan
mendukung
keberlanjutan
rehabilitasi.

Modal sosial dan
rehabilitasi.

(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Penelitian-penelitian di atas mencoba melihat peran modal sosial di dalam
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suatu kelompok atau komunitas kesehatan jiwa. Maka kebaruan dari penelitian ini

adalah bagaimana suatu yayasan sebagai kelompok sosial mengorganisasikan diri

untuk membantu menyembuhkan penderita gangguan jiwa dengan

mengembangkan modal sosial mereka.

2.2 Definisi Konseptual

2.2.1 Orang Dengan Gangguan Jiwa

Otoritas medis yang berdomisili di Amerika Serikat, APA (American

Psychiatrist Association) menerbitkan Diagnostic and Statistical Manual of

Mental Disorder (DSM) yang mengatur atau memberikan pedoman bagi

diagnosis terhadap gangguan jiwa. Tahun 1980 DSM III dipublikasikan dan

digunakan sebagai dasar bagi penyusunan sistem diagnosis multiaksial dalam

Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa (PPDGJ) III yang kemudian

terbit tahun 1993. Dalam PPDGJ III yang digagas oleh Departemen Kesehatan RI

dan diedit oleh Rusdi Maslim (tt: 7), disebutkan bahwa:

Gangguan jiwa (mental disorder) adalah sindrom atau pola perilaku,
atau psikologik seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan
secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau
hendaya (impairment/disability) di dalam satu atau lebih fungsi yang
penting dari manusia. Sebagai tambahan, disimpulkan bahwa disfungsi
itu adalah disfungsi dalam segi perilaku, psikologik, atau biologik, dan
gangguan itu tidak semata-mata terletak di dalam hubungan orang
dengan masyarakat.
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Dari definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa gangguan jiwa memiliki

efek destruktif terhadap kelangsungan hidup seseorang karena harus menghadapi

penderitaan atau hendaya, dan tidak dapat melaksanakan fungsi dirinya sebagai

aktor sosial. Penderita gangguan jiwa menjadi terbatas untuk mengerjakan sesuatu

bahkan pada tingkat personal. Itu disebabkan oleh sindrom pola perilaku yang

dapat menimbulkan penderitaan dan ketakberdayaan. Sementara itu, di dalam

kajian sosiologi, kesehatan jiwa dapat digambarkan melalui empat perspektif:

kausa sosial (social causation), teori kritis, konstruktivisme sosial, dan realisme

sosial (Rogers dan Pilgrim, 2005: 11–18).

Perspektif kausa sosial mengatakan bahwa faktor kelas atau kemiskinan

merupakan penyebab terkuat bagi pemicu gangguan jiwa meskipun faktor-faktor

lain seperti ras, gender, dan umur juga menjadi variabel yang sangat menentukan

(Rogers dan Pilgrim, 2005: 12). Sementara itu, teori kritis secara lebih dalam

melihat adanya hubungan antara struktur sosial-ekonomi dan kehidupan batin

individu-individu (Rogers dan Pilgrim, 2005: 13). Perspektif ini dikenal pula

sebagai ‘Mazhab Frankfurt’ dimulai dari Horkheimer dengan menggabungkan

analisis Freud dan Marx. Namun ada perbedaan teori kritis dan psikoanalisis

klinis, yaitu terletak pada fokus interelasi antara jiwa (psyche) dan masyarakat.

Lebih jauh, teori kritis mencoba menemukan hubungan antara lingkungan tempat
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individu-individu itu berada dan kehidupan kultural serta struktur kebatinan

mereka (Rogers dan Pilgrim, 2005: 13). Dengan kata lain, dapat dibilang bahwa

gangguan jiwa merupakan ketaksampaian kemampuan seorang individu dalam

upayanya menjembatani antara kepentingan-kepentingan pribadi dengan

kenyataan sosio-kultural di luar dirinya.

Konstruktivisme sosial meyakini bahwa realitas tidak berdiri sendiri, tetapi

merupakan bentukan masyarakat. Jika kesehatan dan gangguan jiwa adalah

realitas, keduanya itu sudah dibentuk oleh masyarakat melalui interaksi sehari-

hari serta berulang-ulang sehingga menghasilkan pengetahuan yang diakui.

Berikut tiga hal mendasar yang penting terkait bagaimana wawasan sosiologis ini

memandang kesehatan dan gangguan jiwa (Rogers dan Pilgrim, 2005: 15): (1)

Kelompok konstruktivis mempermasalahkan status faktual terkait gangguan jiwa.

(2) Mereka menganalisis bahwa hasil kerja tenaga kesehatan jiwa tidak lepas dari

produksi pengetahuan psikiatri dan produksi akan masalah-masalah kesehatan

jiwa. (3) Ditambah lagi, mereka (psikiatri) membangun jalinan pengendalian

koersif terhadap penyimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat modern.

Perspektif yang terakhir ialah realisme sosial atau dikenal juga sebagai

realisme kritis. Jika fungsionalisme meyakini bahwa realitas sosial di luar sana

ikut memengaruhi tindakan manusia dan membentuk kesadarannya, beroposisi
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dengan itu, konstrukivisme menyatakan bahwa tindakan manusia secara

intersubjektif membangun realitas. Melawan perspektif-perspektif sebelumnya,

realisme sosial menaruh perhatian kepada tindakan sadar manusia (Rogers dan

Pilgrim, 2005: 16).

Bhaskar (1998, dalam Rogers dan Pilgrim, 2005: 16–17) menyatakan tiga

poin penting yang berhubungan dengan perspektif realisme sosial: (1) Struktur

sosial tidak dapat lepas dari apa yang diaturnya. (2) Struktur sosial bergantung

pada konsepsi-konsepsi ‘agens’ dan kegiatan yang mereka lakukan. (3) Struktur

sosial selalu bersifat relatif sehingga kecenderungan yang ditimbulkannya tidaklah

universal. Rogers dan Pilgrim selanjutnya mengatakan beberapa poin yang

berhubungan dengan ketiga poin tersebut. Poin kesatu menunjukkan kalau bidang

kesehatan jiwa merupakan bagian dari struktur sosial sehingga tindakan dan

penalaran yang objektif atau tanpa kepentingan terhadapnya pun merupakan

sesuatu yang tak dapat dipertahankan. Poin kedua, pengetahuan yang dikuasai

tenaga profesional mengonstitusi cara kerja kesehatan jiwa dan struktur

kesejahteraan atau kesehatan yang mereka tinggali. Poin ketiga, cara kerja

kesehatan jiwa harus dipahami tidak terlepas dari konteks tertentu dan di

dalamnya menyangkut waktu dan ruang.

Undang-Undang No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa tidak
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mendefinisikan apa itu gangguan jiwa, tetapi di sana disebutkan apa itu ODGJ.

ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan

perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan

perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan

dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Dalam penelitian ini, orang yang digolongkan sebagai penderita gangguan

jiwa merupakan pasien-pasien yang dirawat atau sedang menjalani perawatan di

Yayasan Griya Cinta Kasih. Mereka dapat diklasifikasikan ke dalam tiga

kelompok besar menurut cara penanganan pasien di yayasan tersebut. Untuk

pasien yang baru saja didatangkan ke yayasan akan masuk ke dalam zona merah.

Zona merah untuk pasien yang belum mendapat terapi sama sekali. Baru setelah

sekitar satu minggu dikurung dalam kerangkeng, pasien pada zona merah akan

dipindahkan ke zona kuning. Pasien yang berhasil melalui zona kuning akan

masuk ke zona hijau. Pada zona hijau, pasien sudah dapat berinteraksi dengan

pengurus-pengurus yayasan maupun masyarakat sekitar.

2.2.2 Rehabilitasi

Menyembuhkan ODGJ dapat ditempuh dengan rehabilitasi. Rehabilitasi

bertujuan memulihkan kembali kesehatan jiwa seorang ODGJ. Kesehatan jiwa

atau yang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014
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disebut juga sebagai:

“... kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik,
jiwa, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari
kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara
produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.”

Definisi yang diberikan undang-undang di atas cenderung memandang kesehatan

jiwa sebagai wujud “keberfungsian” individu di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, individu-individu yang “tidak berfungsi” dalam kehidupan

sosialnya, dapat dijustifikasi sebagai pengidap gangguan jiwa.

Seorang yang tak bekerja alias menganggur dapat dicap sebagai penderita

gangguan jiwa karena ia tidak mampu menyadari kemampuan dirinya sendiri,

misalnya. Dengan kata lain, kesehatan jiwa berdasarkan definisi di atas seperti

mau mengatakan bahwa jika ingin memiliki kesehatan jiwa, tak ada jalan lain

kecuali dengan menjadi normal dan tidak menyimpang/mengidap gangguan

kejiwaan apa pun karena orang yang mengalami gangguan jiwa tak mungkin

produktif, dan karena tidak produktif, ia tidak memiliki kontribusi bagi

masyarakat setempat atau bagi dirinya sendiri.

Jika mengikuti definisi yang diberikan Undang-Undang tadi, bisa jadi cara

seseorang dalam menghadapi isu-isu kesehatan jiwa akan terpelanting pada cara

pandang yang struktural-fungsionalisme. Cara pandang ini meyakini bahwa

masyarakat disusun atas bagian-bagian yang saling berhubungan yang sekaligus
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menolak semua bentuk pemisahan sistem (Bhattacahrjee, dkk., 2011: 59).

Anggota-anggota masyarakat punya tanggung jawab terhadap sistem sosialnya:

dengan mengikuti pola-pola yang sebelumnya ada, seperti: adaptasi (adaptation),

upaya mencapai tujuan (goal attainment), integrasi (integration), dan memelihara

pola sosio-kultural yang ada (latency pattern maintenance). Oleh karena itu,

pelaku (aktor/agens), di dalam perspektif ini, tidak mendapatkan kebebasan atas

dirinya sendiri sebagai subjek, dan harus menjalankan fungsi sosialnya di dalam

masyarakat, sebab bila tidak, sistem yang mengikatnya itu bakal menganggapnya

sebagai pelaku penyimpangan.

Sebaliknya, menentang pengertian Undang-Undang tersebut, maka orang

bisa saja terjebak pada perspektif interaksionisme-simbolik. Cara pandang ini

akan membawa pada pengeleminasian dasar-dasar realitas biologis dari kesehatan

jiwa sehingga orang akan mengatakan bahwa kesehatan atau gangguan jiwa tidak

pernah benar-benar ada karena di dalam dunia sosial semua kenyataan adalah

hasil presentasi aktor-aktor, yang didorong oleh kehendak-kehendak tertentu.

Presentasi itu merupakan ruang bagi aktor untuk berekspresi, bertindak, dan

menampilkan diri sebagaimana ia ingin menampilkan diri.

Terlepas dari konsep-konsep kesehatan jiwa yang masih dapat diperdebatkan,

tindakan untuk mewujudkan kesehatan jiwa adalah langkah yang harus diambil,
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selain melalui pencegahan, rehabilitasi adalah upaya yang mutlak mesti dilakukan.

Rehabilitasi dibedakan menjadi dua, tetapi tak terpisahkan satu sama lain: medis

(psikiatris/psikososial) dan sosial. Rehabilitasi medis merupakan bentuk

pemulihan dengan melibatkan dokter atau tenaga klinis atau obat-obatan.

Rehabilitasi medis, di dalam UU No. 18 Tahun 2014, merupakan tanggung jawab

pemerintah (meski bisa dilakukan oleh non-pemerintah), sedangkan rehabilitasi

sosial dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta secara persuasif, motivatif,

atau koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa pada

Bagian Kelima perihal Upaya Rehabilitatif, pemulihan (dalam konteks penelitian

ini) dimasukkan sebagai sebentuk upaya kesehatan jiwa, yang merupakan

tindakan pencegahan dan pengobatan terhadap ODGJ agar mendapatkan

kehidupannya kembali. Itu ditunjukkan dengan: (a) mencegah atau

mengendalikan disabilitas, (b) memulihkan fungsi sosial, (c) memulihkan fungsi

okupasional, dan (d) mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar

mandiri di masyarakat.

Untuk menyembuhkan Orang dengan Gangguan Jiwa ke masyarakat atau

mengembalikan mereka ke masyarakat dibutuhkan rehabilitasi (Rossler, 2006).

Tujuan dari rehabilitasi adalah mengembangkan sisi emosional, sosial, dan
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keterampilan kerja yang harus dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu

dapat diwujudkan dengan dua strategi. Strategi pertama adalah pemusatan pada

individu, dan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan pasien

dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menimbulkan stres. Kedua adalah

strategi yang ekologis, dan ditujukan untuk membangun sumber daya-sumber

daya lingkungan sebagai upaya mereduksi potensi-potensi penyebab stres.

Dalam rangka mewujudkan rehabilitasi yang dapat membantu Orang dengan

Gangguan Jiwa, GCK sebagai kelompok sosial yang memiliki tujuan yang sama

memerlukan modal sosial yang dapat mendukung strategi-strategi rehabilitasi.

2.3 Landasan Teori

Modal sosial berperan penting dalam kehidupan sosial sebagai perekat

sekaligus sarana bagi masyarakat untuk menciptakan integrasi, partisipasi, kohesi

sosial, dukungan sosial (Almedom dan Glandon, 2008). Namun, secara lebih

mendasar, modal sosial berfokus pada: jaringan (siapa kenal siapa), tipe jaringan,

intensitas (kuat atau lemah), tingkat kepercayaan, dan tingkat resiprositas norma.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah modal sosial Putnam karena

latar belakang GCK sebagai yayasan berbasis komunitas yang bergerak di bidang

kesehatan mental disokong oleh asumsi bahwa niat baik (virtue) harus diletakkan

di atas kepentingan umum. Itu senada dengan apa yang dikatakan Putnam dalam
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“Bowling Alone” (2000: 16), “modal sosial menekankan bahwa niat baik bisa

berpotensi menjadi kekuatan yang besar jika melekat dalam jaringan/relasi sosial

yang mempunyai timbal balik.”

2.3.1 Bentuk Modal Sosial

Jika modal material merujuk pada kepemilikan fisik atas objek, benda-benda

dan properti, modal sosial merujuk pada koneksi antarindividu: jaringan-jaringan

sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan yang tumbuh dari sana. Dalam

pandangan Putnam (2010), “ide dasar dari modal sosial adalah bahwa jejaring dan

norma-norma yang bersifat timbal balik (norms of reciprocity) diakui bersama

karena ia mempunyai nilai.” Nilai itu kemudian menjadi alasan seseorang berelasi

dengan orang lain.

Ada beberapa bentuk modal sosial (Putnam, 2010). Dari bentuk-bentuk

tersebut, satu baik untuk satu hal, sedangkan yang lain belum tentu. Jadi, tidak ada

homogenitas dalam modal sosial, tetapi modal sosial selalu memiliki dimensi

ganda. Di antara bentuk itu, ada bentuk modal sosial yang formal, seperti PGRI

atau Ikatan Dokter Indonesia, yang diketuai seorang yang memenuhi harapan,

memiliki keanggotaan dan sebagainya. Keduanya sama-sama dapat menghasilkan

resiprokalitas yang memuaskan kedua belah pihak. Bentuk modal sosial dapat

terjalin secara lekat, kuat, saling terhubung, sedangkan di sisi lain modal sosial
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memiliki koneksi yang renggang, dalam arti bahwa jaringan-jaringan dan norma-

norma resiprokalnya tidak begitu diakui oleh kedua pihak.

2.3.2 Jaringan Sosial

Putnam dalam Hauberer, 2011 mengenalkan dua modal sosial yakni bridging

(inklusif) dan bonding (eksklusif). Bentuk yang pertama cenderung mendorong

aktor-aktor untuk bekerja sama dengan aktor-aktor lain di luar kelompok,

sedangkan bentuk yang kedua cenderung menguatkan identitas-identitas ekslusif

dan merawat kesamaan (homogeneity). Tipe bonding di dalam GCK dapat diamati

dari hubungan-hubungan yang terbentuk antaraktornya, bagaimana mereka

berinteraksi dalam keseharian. Tipe bridging menunjukkan bagaiamana aktor-

aktor GCK menjaga hubungan dengan institusi lain.

Selanjutnya dalam “Bowling Alone” Bab 5, 6, dan 7, Putnam menekankan

beberapa poin penting terkait dengan jaringan: koneksi dalam tempat kerja,

koneksi sosial informal, altruisme, voluntarisme, dan filantropi. Berikut ini akan

diuraikan poin-poin tersebut. Pertama, koneksi dalam tempat kerja. GCK sebagai

tempat kerja dapat dikatakan sebagai organisasi yang mana secara sosiologis,

mengutip Putnam (2000: 84), menjadi “wadah penyaluran solidaritas antaraktor,

saling memberi dukungan, dan berbagi keahlian tertentu.”

Dalam tempat kerja, hubungan yang terbentuk, diasumsikan oleh Putnam,
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tidak hanya hubungan profesional belaka. Orang bertatap muka sehari-hari

menghasilkan ikatan sosial yang tak bisa dielakkan. Mereka menyalurkan

informasi, apa pun itu, sebagai ekspresi bahwa mereka memiliki insting sosial.

Poin tersebut kemudian mengantarkan Putnam kepada poin kedua yaitu koneksi

sosial informal.

Poin ketiga: altruisme, volunterisme, dan filantropi. Ikatan sosial kelompok

ditandai oleh ketiga hal tersebut. Altruisme menunjukkan bahwa aktor-aktor yang

tergabung dalam satu kelompok mengasosiasikan diri sebagai anggota kelompok

dan bukan sebagai individu yang berada di tengah sekumpulan orang semata.

Volunterisme berkaitan dengan bagaimana aktor-aktor bekerja, memberikan

keahlian yang ia punya kepada kelompoknya. Filantropi mencerminkan satu

hubungan sosial yang harmonis karena ia mereduksi kemungkinan-kemungkinan

perpecahan kelompok, dan memperat tali integrasi antaraktor. Bagaimana pun,

modal sosial adalah jaringan koneksi sosial, berbuat baik kepada orang lain bukan

merupakan bagian dari definisi (Putnam, 2000: 123).

2.3.3 Norma-Norma Timbal Balik

Orang mendapatkan apa yang ia berikan, atau orang layak mendapatkan apa

yang ia berikan. Itu adalah prinsip norma timbal balik. Putnam dalam “Bowling

Alone” memang tidak mengelaborasi secara mendetail konsep norma-norma
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timbal balik ini. Secara spesifik, Putnam (2000: 19) mendefinisikan bahwa yang

ia maksud dengan norms of reciprocity adalah sebuah nilai yang jika diamalkan

seorang aktor, ia akan mendapatkannya kembali sebagai imbalan atas yang sudah

dilakukannya kepada aktor lain. Namun, dalam arti yang lebih bermakna, Putnam

mengatakan bahwa norma timbal balik mengandaikan adanya penanam modal

yang diharapkan suatu saat dapat ia ambil sebagai gantinya.

Berdasarkan karakteristiknya, Putnam (2000) membagi norma menjadi dua:

formal dan informal. Norma yang bersifat formal ditandai dengan pelibatan

aturan-aturan baku di dalam hubungan sosial. Norma yang bersifat informal

ditunjukkan dengan pengimplikasian nilai-nilai timbal balik yang cenderung atas

pertimbangan emosional.

2.3.4 Kepercayaan

Tingkat kepercayaan (trust) dapat dibedakan menjadi dua (Putnam, 200:144;

Knack, 2001; Sander dan Lowney, 2006): thick trust dan thin trust. Tipe

kepercayaan pertama dapat ditemukan di dalam kelompok yang anggota-

anggotanya telah kenal dekat, sehingga mereka dapat leluasa berbagi informasi,

nilai-nilai, atau bahkan pengalaman-pengalaman subjektif. Tipe kepercayaan

kedua dapat ditemukan di antara hubungan antarkelompok; tidak bisa berbagi

nilai-nilai secara leluasa. Tipe kepercayaan selanjutnya memengaruhi intensitas
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modal sosial yang juga dibedakan menjadi dua: kuat atau lemah. Dikatakan kuat

jika aktor-aktor saling bertukar isu-isu yang menjadi perhatiannya, bahkan

perasaannya tentang sesuatu, sebaliknya, intensitas modal sosial dikatakan lemah

jika pertukaran informasi antaraktor berlangsung secara kasual (mendadak atau

kebetulan). Pengurus GCK akan lebih akrab dengan sesama pengurus ketimbang

keluarga pasien yang menjenguk di yayasan, sebagai misal.

Karena modal sosial demikian luas, dan fokus dalam penelitian ini adalah

mencari fungsi modal sosial bagi yayasan, maka peneliti memutuskan untuk

menggunakan teori modal sosial dengan penjelasan sebagai berikut. Putnam (2001:

41) menggambarkan modal sosial sebagai jaringan-jaringan dan hubungan norma-

norma timbal balik yang memiliki nilai bagi setiap orang yang terikat di dalamnya;

menjadi fitur organisasi sosial, berupa kepercayaan, norma, dan jejaring yang

dapat meningkatkan efisiensi dengan menyelaraskan tindakan-tindakan aktor. Jadi,

modal sosial di sini berfungsi sebagai fasilitas yang mengoordinasikan anggota-

anggota suatu kelompok sosial sehingga dapat mencapai tujuannya.

Putnam menambahkan, modal sosial berkontribusi pada tindakan kolektif

dengan cara meningkatkan kerugian pada seseorang jika meninggalkan

kelompoknya, mengembangkan norma-norma timbal balik yang sehat,

memfasilitasi kelancaran arus informasi, dan termasuk informasi terkait reputasi
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aktor, mewujudkan keberhasilan atas usaha-usaha yang sudah dilakukan lewat

kolaborasi, dan bertindak sebagai kerangka kerja sama ke depan (dalam Field,

2008: 34). Sebuah lembaga penting untuk meningkatkan kualitas modal sosialnya

karena berpengaruh terhadap kinerja individual. Gagasan dasar dari modal sosial

adalah jejaring sosial yang mempunyai nilai dan hubungan sosial dan hal tersebut

berpengaruh terhadap produktivitas individu maupun kelompok.
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2.4 Kerangka Pemikiran

Bagan 1. Alur pikir

Tujuan dari GCK adalah mengurangi pemasungan dan penelantaran terhadap

orang dengan gangguan jiwa dengan memberi dukungan secara sosial, keagamaan,

dan ekonomi kepada setiap pasien yang direhabilitasi di sana. Maka untuk

mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergitas antara anggota-anggota yayasan.
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Modal sosial dapat mendukung sinergitas tersebut melalui tiga unsurnya:

kepercayaan, norma, dan jaringan. Dengan mengelola ketiga unsur itu, Yayasan

GCK dapat menyelenggarakan rehabilitasi.

Penelantaran terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa di Jombang tidak dapat

dibiarkan begitu saja karena, selain bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun

2014, tindakan tersebut mencerminkan suatu kondisi struktural masyarakat yang

modal sosialnya lemah. Pengurus Yayasan GCK berusaha menalangi keadaan itu

dengan membentuk satu panti yang menampung dan merawat mereka sampai

sembuh sebagaimana yang dijadikan misinya.

Modal sosial diarahkan untuk mencapai cita-cita Yayasan GCK yaitu

mengurangi pemasungan dan penelantaran penderita gangguan jiwa di Jombang.

Itu dilakukan dengan mengelolah dimensi bonding dan bridging, menguatkan

kerja sama antaranggota yayasan sebagaimana meningkatkan hubungan dengan

yayasan lain. Dari sana kemudian diharapkan peneliti dapat mendeskripsikan

bagaimana modal sosial bekerja di antara pengurus Yayasan Griya Cinta Kasih.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis peneltian yang akan dilakukan yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif

merupakan penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa data-data

yang didapat dinyatakan sebagaimana adanya dan tidak diubah dalam bentuk

simbol-simbol atau bilangan (Nawawi dan Martini, 1999). Sementara itu,

pendekatan yang dipakai adalah deskriptif, ditujukan untuk menggambarkan

fenomena-fenomena yang ada, baik itu bersifat alamiah maupun rekayasa manusia,

yang lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antarkegiatan

(Sukmadinata, 2011). Jadi, dengan metode ini, peneliti ingin menggambarkan

bagaimana modal sosial beroperasi di antara pengurus yayasan sehingga mereka

dapat merehabilitasi penderita gangguan jiwa.

3.2 Lokasi Penelitian

Yayasan GCK beralamatkan di Dusun Sidowaras, RT. 01/RW. 08, Desa

Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Dusun itu menyimpan

latar belakang historis sehubungan dengan kesehatan jiwa masyarakatnya. Dari

pembentukan nama tersebut sedikit banyak dapat dilihat. Sido dari kata Jawa Sida
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yang mengalami perubahan vokal dan mempunyai arti “jadi” atau “berhasil,”

sedangkan waras sama dengan “sehat,” “sembuh,” atau “tak kurang suatu apa-

apa.” Jadi, penamaan Dusun Sidowaras sendiri bermakna yang sakit kembali sehat,

atau yang semula sakit menjadi sembuh. Dulu penduduk di sini banyak yang

mengidap gangguan jiwa, ditelantarkan dan dibiarkan di jalan-jalan atau dipasung

sehingga membikin citra dusun terkenal akan pemasungannya.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Dengan menggunakan teknik purposive, akan ditentukan informan dalam

penelitian ini. Purposive merupakan cara memperoleh informan berdasarkan

tujuan tertentu sehingga informan yang dipilih memiliki kapabilitas, mengetahui

permasalahan yang coba dijawab dalam penelitian ini, dan dianggap membantu

mempercepat peneliti mencapai target (Walliman, 2006). Dengan demikian,

kriteria informan dapat ditentukan sebagai berikut: (1) Pengurus yang aktif sejak

berdirinya yayasan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yayasan, yang

terlibat langsung dalam proses-proses penyelenggaraan perawatan: Pak JM, Pak,

Pak WL, Pak SM, dan Bu EN. (2) Yayasan atau institusi yang bekerja sama

dengan GCK: Pak FJ dari Yayasan Filantropi. (3) Pasien yang telah dinyatakan

sembuh dan memilih tinggal dan menjadi sukarelawan di GCK: Pak JN, Pak RGS,

dan Bu RF. (4) Keluarga pasien yang secara rutin ikut membantu menyembuhkan
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anggota keluarganya yang dititipkan di GCK: Bu FT dan Mbak KL. (5) Warga

sekitar GCK yang sering berinteraksi dengan pasien GCK: Bu YN dan Pak AT.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian kualitatif atau kuantitatif menjadi bahan dasar untuk

kemudian dilakukan pengolahan sampai ke penarikan kesimpulan. Weberman

(2011) mengatakan bahwa pengumpulan data adalah tidak lain merupakan bentuk

menghasilkan keterangan-keterangan yang tersimpan pada diri informan.

Pemilihan data ditentukan dari material-material yang ada karena data berperan

mengantarkan peneliti ke tujuan penelitian. Berikut ini merupakan teknik

pengolahan data dalam penelitian ini:

a) Observasi

Ini dilakukan untuk melihat interaksi pengurus dengan pengurus, pengurus

dengan pasien, pengurus dengan keluarga pasien. Ditujukan untuk mempelajari

perilaku-perilaku aktor secara natural, teknik ini memungkinkan peneliti untuk

mengamati keseharian pengurus dengan pengurus, pengurus dengan pasien dalam

menyelenggarakan perawatan. Di sini peneliti mengamati secara langsung dalam

rangkaian proses terapi, perawatan, dan pelayanan yang diselenggarakan GCK

terhadap pasien-pasien ODGJ di sana. Dari pengamatan tersebut peneliti

kemudian membuat catatan.
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b) Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman-pengalaman, persepsi-

persepsi, dan praktik-praktik yang sehari-hari dikerjakan oleh informan

(Silverman, 2011). Dikenal dua cara dalam wawancara, yakni terstruktur dan

takterstruktur (Marvasti, 2004: 17–21). Terstruktur dikerjakan dengan

mempersiapkan catatan yang menjadi pedoman untuk mengendalikan fokus

pertanyaan, sedangkan takterstruktur dilakukan tanpa membuat pedoman. Kedua

cara wawancara tersebut digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini

terhadap pengurus. Peneliti menyusun daftar pernyataan berdasarkan konsep-

konsep modal sosial Putnam dan poin-poin konseptual lain yang telah dinyatakan

di Bab 2, dan peneliti berusaha sebisa mungkin menyesuaikan dengan proses

tanya-jawab dengan pengurus di GCK sehingga data yang diperoleh tidak jenuh.

Untuk mendukung teknik ini, peneliti menggunakan peralatan berupa HP untuk

merekam proses wawancara.

c) Dokumentasi

Sebagai teknik pendukung, dokumentasi dilakukan dengan meninjau laporan-

laporan seperti Diagram Perkembangan dan Status Klien, dan atau situs daring

www.yayasanpenuhwarna.com. Selain itu, peneliti juga melakukan pengambilan

data-data berupa pencatatan atas temuan-temuan di lapangan terkait fokus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35

penelitian.

3.5 Jenis Data

Untuk memperoleh informasi yang lebih rinci maka jenis data yang akan

digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Data sekunder. Keterangan yang secara langsung diperoleh melalui penelitian

di lapangan termasuk keterangan dari orang-orang yang diteliti yang

berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini data primer

diperoleh langsung dari informan.

b) Data Sekunder. Data yang diperoleh melalui buku, dokumen tertulis atau

literatur lain yang relevan berkaitan dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti

beberapa proses yang dikenalkan oleh Miles dan Huberman, 1994. Berikut adalah

urutannya:

1. Kondensasi data

Kondensasi data meliputi proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan,

abstraksi, dan mentransformasikan data yang ada di transkripsi (Miles dan

Huberman, 1994: 10). Ia berupa penyajian hasil data secara menyeluruh baik dari
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hasil wawancara, dokumentasi, maupun catatan observasi di lapangan. Tahap ini

bertujuan untuk mengidentifikasi data yang memiliki makna berkaitan dengan

masalah penelitian. Jadi, data yang telah dikumpulkan, baik dari pengurus GCK,

pasien, keluarga pasien, yayasan-yayasan yang berhubungan dengan GCK, dan

warga sekitar disaring, kemudian diambil bagian-bagian yang secara teoritis

dianggap menjawab rumusan masalah.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses memilih data mentah yang masih beragam

untuk dikelompokan dalam pokok-pokok persoalan, penyusunan ke dalam satuan-

satuan atau kategorisasi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data, yaitu

upaya menentukan data yang memenuhi syarat penelitian. Dari hasil reduksi,

dapat dilihat bagian-bagian mana dari ketiga proses pengumpulan data yang dapat

dikategorikan sesuai dengan konsep modal sosial dan rehabilitasi sebagaimana

dicantumkan di Bab 2. Hasil wawancara dengan pengurus, pasien, keluarga pasien,

yayasan lain yang berkoneksi dengan GCK, akan menunjukkan aspek-aspek

modal sosial mereka, sebagaimana aspek-aspek rehabilitasi di GCK.

3. Penyusunan Kesimpulan dan Verifikasi

Dari data yang disajikan, peniliti kemudian menyusun kesimpulan.

Kesimpulan final hanya diperoleh ketika data yang dibutuhkan telah terpenuhi
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(Miles dan Huberman, 1994: 11). Kesimpulan juga terverifikasi dalam proses

analisis. Itu berarti data-data yang dikumpulkan telah melalui pengelaborasian

atau validasi. Di sini maka hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari

pengurus Yayasan Griya Cinta Kasih yang dikumpulkan peniliti dianalisis

berdasarkan konsep-konsep dan teori yang digunakan sehingga kemudian dapat

diverifikasi dan disimpulkan. Berikut adalah tahap-tahap verifikasi yang

dilakukan peneliti:

1. Hasil pengamatan dengan hasil wawancara

Hasil pengamatan di Yayasan GCK akan dibandingkan dengan hasil

wawancara dengan informan-informan yang telah dikodifikasi.

2. Perspektif informan dengan informan lain

Tentu saja pandangan satu informan dengan informan lain berbeda,

meskipun mereka berbagi nilai-nilai dan makna yang sama sebagai individu yang

hidup di atau sekitar Yayasan GCK. Ini dilakukan untuk mempertimbangkan

bahwa tidak ada informasi yang timpang.

3. Hasil wawancara dengan isi dokumen

Kesesuaian pernyataan seorang pengurus GCK atau informan akan dapat

dilihat dengan merujuk pada hasil dokumentasi penelitian. Oleh karena itu, data-

data dari Yayasan GCK yang dimuat di web mereka, atau dokumen-dokumen lain
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yang ditemukan saat proses pengumpulan, menjadi penting sebagai dasar

perbandingan.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Perlakuan terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Jombang

Pelayanan kesehatan terhadap pasien gangguan jiwa di wilayah-wilayah rural,

di kabupaten-kabupaten menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, atau

bahkan oleh masyarakat itu sendiri karena akses pelayanan kesehatan terlalu jauh,

berada di ibukota provinsi. Jarak yang jauh itu berimbas pada pertimbangan biaya,

waktu, dan keefektifan dalam perawatan seorang pasien, mengingat perawatan

pasien bergantung juga pada intensitas keterlibatan keluarga.

Di Jombang belum terdapat RSJ, yang ada hanya RSUD yang memiliki

poliklinik jiwa. Namun sebagai bentuk penanganan yang timbul dari kesadaran

masyarakat, di beberapa desa dibangun Posyandu Jiwa yang menangani penderita

gangguan jiwa terlantar seperti di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan.

Didirikan oleh dinas pemerintahan setempat, posyandu-posyandu itu tersebar di

beberapa kecamatan, memberi perlakuan khusus kepada penderita gangguan jiwa,

memeriksa kesehatan fisik dan psikis, memberi makan-minum yang sehat,

memotong rambut mereka, membersihkan mereka agar terlihat bersih.

Menurut Dinkes Provinsi Jawa Timur (Indarwati, 2015; Lestari, 2015), angka

penderita gangguan jiwa di Kabupaten Jombang mengalami penurunan. Pada
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tahun 2013 sebanyak 1100-an orang mengalami gangguan jiwa, dan dua tahun

kemudian, 2015, jumlah penderita berkurang menjadi 400-an orang meski sekitar

31 orang masih dipasung. Walau demikian, penderita gangguan jiwa tetap saja

ada yang dibiarkan menggelandang. Seperti pada awal bulan Maret 2018 lalu,

bersamaan dengan razia kendaraan bermotor, petugas gabungan Polisi, TNI, dan

Satpol PP merazia ODGJ di tiga titik: Jombang Kota, Ploso, dan Mojoagung (Aan,

2018). Itu dilakukan demi menjaga ketertiban umum karena keberadaan mereka di

tempat-tempat publik dianggap akan mengganggu aktivitas masyarakat.

4.2 Kondisi Yayasan GCK

Supaya lebih mudah dibayangkan, berikut ini merupakan denah Yayasan

GCK:

Gambar 1. Denah bangunan Yayasan GCK

(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Balai kantor digunakan pengurus-pengurus untuk rapat dan mencatat
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dokumen-dokumen yayasan karena di sana sudah dilengkapi dua perangkat

komputer. Selain itu, ruang ini juga dipakai untuk menerima tamu. Di sinilah

beras-beras dari keluarga pasien, sumbangan-sumbangan makanan ditampung di

gudang.

Ruang pasien dibagi menjadi tiga zona: merah, kuning, dan hijau. Karena

berhubungan dengan terapi, pembagian zona ini akan dijelaskan lebih jauh di sub-

bab selanjutnya. Di sini hanya akan dijelaskan seperti apa isi ruang-ruang itu. (1)

Di zona merah tidak diberi kamar mandi karena pasien buang air besar dan kecil

di kamar mereka masing-masing. Namun, di sana dibuatkan saluran yang

terhubung langsung ke tempat pembuangan feses. Jadi, kotoran dibiarkan di lantai

saja sampai nanti dibersihkan oleh pengurus. (2) Di zona kuning dan hijau

diberikan satu kamar mandi yang dapat digunakan bersama. (3) Selain di dalam

ruangan tersebut, kamar mandi juga disediakan di luar untuk digunakan bersama,

untuk berwudu, baik pasien mau pun pengurus.

Meski di denah tadi jarak antara kandang sapi, kandang kambing, kandang

ayam dan ruang pasien terlihat berdekatan, di sana tidak demikian. Jarak antara

kedua tempat itu adalah sekitar sepuluh meteran. Jadi, bau kandang tidak sampai

tercium dari dapur. Terlepas dari jarak tersebut, kandang ternak GCK tampak

terlihat bersih karena mereka mengolah kotoran ternaknya untuk dijadikan sebagai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42

pupuk.

GCK didirikan berkat niat baik Pak JM. Dengan kondisi bangunan masih

sederhana, hanya berdinding anyaman bambu (gedek), dan baru pada tahun 2007

yayasan mengajukan bantuan dana pembangunan gedung ke lembaga-lembaga

sosial, baik dalam negeri maupun luar negeri, Pak JM berhasil membangun

yayasan yang lebih layak.

Titik balik dari GCK adalah ketika yayasan tersebut mendapat bantuan dana

keuangan dari Masaaki Tanako, Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya, sebesar

Rp.939 juta. Selain itu, GCK juga mendapat bantuan pembangunan infrastruktur

dari Yayasan Filantropi, dan mendapat bantuan dari Pemkab Jombang senilai

Rp.40 juta. Semua itu kemudian dialokasikan untuk membiayai pembangunan

gedung yang lebih laik, mengingat tempat penampungan sebelumnya tak lagi

memadai untuk menampung ratusan pasien.

Masalah finansial, dengan berbagai cara, dapat diatasi oleh GCK. Namun,

persoalan yang masih mereka hadapi adalah tenaga medis. Mereka memang

mempunyai tenaga medis, tetapi tidak untuk mengatasi penyakit berat yang diidap

beberapa pasien. Jika ada pasien yang kambuh penyakitnya, mereka memilih

membawa pasien ke rumah sakit. Itu pun dilakukan jika biaya rumah sakit tidak

terlalu besar. Jika diketahui penyakit pasien bakal menelan banyak biaya, mereka
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akan menghubungi keluarga pasien supaya menanggung biaya perawatan selama

di rumah sakit.

Meski GCK bersedia menampung siapa saja penderita gangguan jiwa, sesuai

dengan moto yayasan, terdapat beberapa prosedur yang mesti dipenuhi oleh

keluarga yang ingin menitipkan anggota keluarganya. Prosedur tersebut meliputi

perjanjian Pihak Pertama dan perjanjian Pihak Kedua.

Perjanjian Pihak Pertama berisi:

1. Bertanggung jawa sebatas dalam hal proses perawatan klien selama dalam

kepercayaan.

2. Tidak menjamin dan tidak memastikan kesembuhan klien.

3. Tidak meminta sesuatu dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi dari

salah satu anggota Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

4. Tidak memberikan mandat kepada siapa pun untuk meminta sesuatu dalam

bentuk apa pun pada Pihak Kedua.

Perjanjian Pihak Kedua berisi:

1. Menyatakan dan menerangkan bahwa anak dan atau orang tersebut sedang

menderita sakit jiwa dan kejiwaan.

2. Mengetahu, mengerti, memahami dan menyetujui seluruh proses tindakan

perawatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
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3. Menyerahkan, mempercayakan klien kepada Pihak Pertama untuk

selanjutnya dilakukan tindakan dan proses perawatan sesuai dengan prosedur

yang dituangkan pihak pertama setelah musyawarah keluarga dan diketahui

oleh aparat desa di mana klien berasal.

4. Sanggup menceritakan secara jujur dan terbuka tentang latar belakang

keluarga, kebiasaan sehari-hari dan penyakit yang pernah atau sedang

dideritanya.

5. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan surat-menyurat (Surat Pernyataan

Penyerahan, Surat Persetujuan Tindakan dan Perawatan, Surat Kuasa

Penjemputan, Surat Perjanjian, Surat Kuasa Penjemputan dengan lampiran

fotokopi KTP penanggung jawab dan berkas pendukung lainnya).

6. Akan mengusahakan semua kebutuhan harian (pakaian), perlengkapan mandi

dan dua puluh kilogram beras setiap bulan. Jika tidak mampu akan diusulkan

oleh Pihak Pertama.

7. Bersedia mengikuti dan mendukung semua proses atau terapi yang dilakukan

pihak pertama terhadap klien.

8. Bersedia menjenguk klien paling lambat satu bulan satu kali.

9. Apabila dalam kurun dua bulan pihak kedua tidak menjenguk klien, Pihak

Pertama akan mengembalikan klien pada Pihak Kedua.
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10. Jika klien sakit yang membutuhkan perawatan medis lanjutan, maka Pihak

Pertama akan merujuknya dan Pihak Kedua bersedia menanggung seluruh

pembiayaan dan administrasinya.

11. Pihak Kedua berhak memperoleh kwitansi penerimaan sembako pada Pihak

Pertama.

12. Tidak akan mengajukan tuntutan baik secara hukum, ekonomi maupun sosial

terhadap Pihak Pertama jika terjadi hal-hal yang di luar dugaan dan

kemampuan Pihak Pertama.

13. Pihak Kedua bersedia membuat Surat Kuasa penjemputan klien yang

dilampiri fotokopi identitas penerima kuasa jika penjemputan dilakukan oleh

orang lain.

14. Sertakan foto berwarna klien tiga kali empat sebanyak empat lembar.

Itu adalah bentuk ideal dari kebijakan yang diterapkan oleh GCK. Namun,

yang sering terjadi tidak seperti yang diharapkan. Banyak dari pasien yang

ditampung oleh yayasan tidak mempunyai identitas yang jelas. Beberapa dari

mereka dikirim oleh Satpol PP atau Dinas Sosial Kabupaten Jombang atau bahkan

diturunkan di depan yayasan begitu saja oleh orang tak dikenal. Itu cukup

membebani pihak GCK karena mereka tidak dapat memutuskan tindakan setelah

pasien mengalami kesembuhan, selain tentu saja, mereka tidak menerima bantuan
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apa pun dari keluarga pasien.

Setelah memenuhi prosedur di atas, pasien akan diklasifikasikan berdasarkan

hasil diagnosis. GCK membedakannya menjadi tiga kelas. Ketiga kelas tersebut

ditandai dengan warna: merah, kuning, dan hijau. Tanda merah ditujukan bagi

pasien yang menderita psikosis berat dengan gejala mengamuk, histeris, dan

berperilaku destruktif seperti melukai diri sendiri. Tanda kuning ditujukan bagi

pasien yang mulai menunjukkan bahwa dirinya dapat beradaptasi, tak lagi histeris,

dan terlihat tenang, tetapi secara psikologi mereka belum sembuh betul. Tanda

hijau ditujukan bagi pasien yang tampak stabil dari segi emosi maupun tindakan

sehingga pasien lebih diberi keleluasaan. Mereka diizinkan keluar kamar, bermain,

bercengkerama dengan pasien lain, dan bahkan mereka yang dapat dikatakan

sembuh bisa diarahkan dan dipekerjakan di yayasan.

Terdapat dua kamar betanda merah, masing-masing untuk pasien laki-laki.

Satu kamar bertanda kuning untuk laki-laki. Satu kamar bertanda hijau untuk laki-

laki. Tiga kamar bertanda hijau untuk perempuan. Selain itu, GCK juga

menyediakan beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan pasien, antara lain: (1)

aula tempat makan, (2) mesin giling padi, alat masak, dan menukang, (3)

poliklinik, (4) masjid, (5) gazebo, dan (6) ambulans. Selain menyediakan fasilitas

fisik seperti disebut tadi, GCK juga memberikan fasilitas nonfisik untuk
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menyibukkan pasien di sana dengan mengadakan kegiatan-kegiatan rekreasi

seperti karnaval, pengajian, senam, jalan sehat, sholawatan, orkesan, dan lain-lain.

Terhitung sejak Agustus 2017, jumlah pasien yang tertampung di GCK

mencapai 270 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berusia produktif, dan

sebagian besar mengidap skizoprenia.

4.3.1 Struktur Organisasi GCK

Bagan 2. Struktur kepengurusan

Bagan di atas menunjukkan bahwa sistem kinerja Yayasan GCK terbagi

menjadi empat, dan masing-masing tentu saja berfungsi secara integralistik untuk

mewujudkan visi yayasan. Ditempati oleh Pak JM, Koordinator bertugas

mengatur semua kepentingan yang berhubungan dengan kelangsungan kerja GCK,

mulai dari urusan internal sampai eksternal. Termasuk urusan internal adalah

membina pengurus/terapis, dan mengontrol proses keperawatan, sedangkan yang
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termasuk urusan eksternal adalah menjaga hubungan dengan keluarga pasien dan

instansi lain.

Divisi yang berperan penting dalam mencari jaringan/pemberi donatur adalah

Sekretaris. Jadi, selain dari Koordinator, informan yang menempati posisi tersebut

kemudian menjadi penting, terutama terkait modal sosial, karena dari sana dapat

diketahui bentuk jaringan bridging, sedangkan melalui pengurus-pengurus lain

dapat diketahui bentuk jaringan bonding. Tugas yang diemban Sekretaris adalah

berhubungan dengan dokumentasi. Setiap bulan mencatat perkembangan pasien,

dan membuat laporan di akhir tahun. Pendokumentasian tersebut berfungsi

sebagai bahan bagi Koordinator untuk melakukan evaluasi.

Di bawah tugas Sekretaris adalah Humas. Humas mengelola web dan media

sosial yang bertujuan menjaring perhatian publik lebih luas. Melalui situs web dan

media sosial tersebut, GCK dapat menerima laporan dari warganet (terutama

mereka warga Jombang dan sekitarnya yang menaruh kepedulian terhadap ODGJ)

terkait keberadaan penderita gangguan jiwa yang terlantar di jalanan, dan

memberikan konten-konten yang mengajak masyarakat supaya ikut peduli

terhadap ODGJ dan berhenti menstigma mereka.

Bendahara bertanggung jawab kepada Koordinator dalam mengatur sirkulasi

dana, mendata pemasukan dan pengeluaran yayasan. Sumber pemasukan GCK
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adalah donasi rutin dari keluarga pasien, bantuan dari instansi lain, dan bantuan

dari pemerintah Jombang. Setiap hari GCK harus menghabiskan kurang-lebih satu

kwintal beras untuk makanan pasien, sementara untuk lauk-pauk seperti tahu,

tempe dan sayur-sayur, sebagaimana penuturan Mbak NN, GCK harus

mengeluarkan uang sekitar setengah juta. Di samping itu, bendahara GCK bekerja

tidak hanya dengan duduk di depan komputer, tetapi bertatap muka dengan

keluarga-keluarga pasien yang berkunjung ke yayasan, dan menerima bantuan

atau donasi dari para donatur.

Kepala Operasional bertugas mengontrol kegiatan-kegiatan harian di GCK.

Bersama beberapa pasien yang menjadi sukarelawan, Kepala Operasional, dari

pagi sampai malam, menyiapkan makan dan minum, mengurus binatang ternak

seperti beberapa sapi dan kambing dan lele. Bisa dikatakan bahwa Kepala

Operasional mengurusi semua divisi domestik/internal yayasan. Maksudnya, jika

bendahara mendapat dana, Kepala Operasional-lah yang membelanjakan

kebutuhan-kebutuhan primer untuk pasien, dan Kepala Medis menyodorkan daftar

obat-obatan yang harus dibeli.

Kepala Medis bekerja mengontrol proses-proses pengobatan pasien,

membawahi empat perawat. Perawat yang dimaksud di sini ialah pengurus yang

memiliki latar belakang sebagai bidan. Tugas mereka adalah memantau dan
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memeriksa kondisi pasien, dan menyampaikan perkembangan medis ke Pak JM

selaku pimpinan terapis.

4.3.2 Kegiatan Terapi di GCK

Upaya rehabilitasi terhadap ODGJ diatur dalam Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2014 yang ditujukan untuk: (a) mencegah atau mengendalikan disabilitas,

(b) memulihkan fungsi sosial, (c) memulihkan fungsi okupasional, dan (d)

mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.

Negara menjamin kesehatan jiwa warga-negara-yang-tidak-fungsional dengan

meregulasi institusi agar mengupayakan tindakan-tindakan medis/terapis selama

tidak bertentangan dengan hak dasar manusia dan atau menyimpang dari norma-

norma sosial maupun agama.

Sebagaimana telah disinggung di Bab 2, rehabilitasi dibagi menjadi dua

bentuk yaitu psikiatrik dan sosial. Psikiatrik menyangkut perawatan menggunakan

metode-metode medis, sedangkan sosial menyangkut pemberian perawatan

dengan cara pemasyarakatan, membangun dimensi emosional-psikologis yang

lebih konstruktif, dan berimplikasi pada keberlanjutan hidup pasien di mayarakat.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2014 telah diatur bahwa rehabilitasi sosial diberikan

dalam bentuk: (a) motivasi dan diagnosis psikososial, (b) perawatan dan

pengasuhan, (c) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, (d)
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bimbingan jiwa spiritual, (e) bimbingan fisik, (f) bimbingan sosial dan konseling

psikososial, (g) pelayanan aksesibilitas, (h) bantuan sosial dan asistensi sosial, (i)

bimbingan resosialisasi, (j) bimbingan lanjut, dan atau, (k) rujukan.

Bagan 3. Alur rehabilitasi

Bagan di atas menunjukkan bagaimana runtutan proses rehabilitasi yang

diselenggarakan GCK. Pertama, keluarga yang bermaksud menitipkan ART-nya

ke yayasan diminta memenuhi persyaratan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang

telah disebutkan di sub-bab 4.2. Langkah selanjutnya, pengurus bidang

keperawatan melakukan identifikasi medis untuk menentukan pada golongan

mana pasien akan ditempatkan. Penentuan tersebut dilakukan Bu EN berdasarkan
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Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa (PPDGJ), dan penempatan itu

bertujuan untuk mempermudah proses perawatan karena pengurus dapat

menentukan penanganan-penanganan apa yang perlu diberikan pada masing-

masing pasien.

Dengan menggunakan PPDGJ, GCK menggolongkan kriteria pasien

berdasarkan kondisi kejiwaannya. Pasien yang mengalami gejala histeria, atau

psikosis berat akan dimasukkan ke zona merah. Perawat menentukannya melalui

pengamatan fisik, dilihat dari tingkat tensi otot si pasien, raut muka yang murung,

takut, gelisah, cemas yang membuat mereka bertindak tanpa kontrol, seperti kata

Pak JM berikut:

“Dulu, yang baru masuk ke sini, karena kebanyakan gangguan jiwanya
sudah berat, ya langsung dimasukkan ke zona merah. Pasien-pasien itu
kebanyakan diambil dari rumah-rumah warga yang diketahui
memasung anggota keluarganya, sebagian lainnya diambil dari jalanan,
ya gelandangan-gelandangan itu, Mas. Kalau pasien macam begitu saya
minta pengurus-pengurus di sini supaya memasukannya ke zona merah
saja. Soalnya kalau tidak, mereka ini bakal mengganggu pasien lainnya
yang kondisi kejiwaannya sudah agak baikan. Tapi sejak ada tenaga
medis kayak Bu EN itu, setiap ada pasien baru akan diperiksa dulu,
didiagnosis. Jadi, sekarang bisa lebih efisien.”

(Wawancara pada 5 Januari 2018, pukul 13.45 WIB, kode Ko.1)

Setelah melalui proses terapi pada zona merah, pasien kemudian dipindah ke

zona kuning. Pada zona ini, pasien tidak lagi diisolasi di kamar khusus, tetapi

dibebaskan dalam satu ruangan besar di mana pasien-pasien saling berinteraksi

dan bermain bersama. Gejala-gejala seperti histeris, menangis-nangis kencang,
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berbicara sendiri secara lama, melukai diri atau orang lain, mendengar bisikan

atau delusi sudah berkurang atau dapat dipastikan hilang oleh perawat. Terkait

dengan itu, Bu EN menyatakan:

“Zona merah itu untuk pasien yang kondisi psikologisnya sakit berat,
Mas. Pasien yang di sana itu sementara dikurung karena kalau digabung
sama pasien lain dikhawatirkan malah memperburuk kondisi pasien
lainnya. Setelah satu dua bulan, tergantung kemauan pasien untuk
sembuh, pasien bisa dipindah zonanya. Dari zona merah ke zona kuning.
Zona kuning itu kondisi mental pasien sudah agak stabil.”

(Wawancara pada 5 Januari 2018, pukul 15.10 WIB, Tr.1)

Pembagian pasien melalui zona-zona tadi bertujuan menentukan metode

penyembuhan. Intensitas terapi pada zona merah berbeda dengan intensitas terapi

di zona kuning atau hijau, dan obat yang digunakan di setiap zona juga berbeda.

Setelah Bu EN dan kedua perawat lain melihat perkembangan yang signifikan,

mereka melaporkan kondisi kesehatan pasien ke Pak JM. Jika Pak JM

mengafirmasi laporan tersebut, pasien dapat dipindah ke zona hijau. Di zona ini

pasien lancar berkomunikasi, dapat sambung jika diajak bicara, dan mereka bisa

bekerja di GCK, membantu pengurus merawat sapi dan kambing dan lele, bersih-

bersih halaman depan-belakang GCK, menyapu lantai, dan ikut mencuci baju

pasien lain. Di tahap ini mereka diberikan kebebasan, apakah mereka mau

bertahan di GCK dengan menjadi sukarelawan, atau kembali ke masyarakat, ke

keluarga mereka masing-masing.

Untuk menunjang proses terapi, pengurus GCK menyelenggarakan beberapa
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kegiatan rekreatif baik di dalam wilayah yayasan maupun di lingkungan Dusun

Sumbermulyo. Kekeluargaan adalah faktor yang tak bisa dielakkan dalam

menangani pasien-pasien penderita gangguan jiwa. Rekreasi diharapkan dapat

menyegarkan pikiran mereka. Apa pun dilakukan bersama-sama dan sebisa

mungkin pengurus panti tidak membuat jarak dengan mereka, mulai makan,

minum, berenang, jalan-jalan mengelilingi dusun, semua dikoordinasikan oleh

pengurus, dan itu menjadi bagian korelatif dari perawatan.

Secara spesifik, kegiatan terapi di GCK dibagi menjadi lima: medis, musik,

olah raga, sosial, dan spiritual. Terapi medis diberikan oleh perawat/dokter yang

berhubungan dengan pemberian obat-obatan. Seorang dokter memeriksa tingkat

gangguan seorang pasien, biasa dilakukan kepada pasien yang baru masuk ke

yayasan, di golongan merah atau orang-orang yang mengidap histeria yang tak

dapat mengontrol emosi. Terapi musik adalah jenis perawatan yang dikerjakan

dengan mengadakan acara yang menghibur, seperti dangdutan. Tujuan dari terapi

ini adalah membikin pasien lebih rileks.

Terapi sosial diselenggarakan dengan cara mengajak pasien ke masyarakat

sekitar, membuat individu di luar kelompok berinteraksi dengan pasien-pasien.

Terapi ini diberikan kepada pasien yang tingkat gangguan jiwanya mulai menurun

yang ditandai dengan kemampuan dalam mengendalikan emosi. Mereka diajak
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berpartisipasi dalam kegiatan warga sekitar seperti dalam rangka memperingati

Hari Kemerdekaan. Namun, bagi pasien yang belum bisa diajak menemui

kelompok sosial di luar yayasan, mereka diajak berinteraksi secara rutin oleh

pengurus-pengurus yayasan.

Terapi spiritual dilakukan dengan cara berkumpul bersama di masjid yayasan,

berdoa secara Islam. Termasuk di dalam terapi adalah dengan mendengarkan

ceramah-ceramah rohani. Ceramah-ceramah tersebut disampaikan oleh ustad-

ustad atau kiai sekitar.

4.3.3 Jumlah Pasien

Sejak GCK berdiri tahun 2005, pencatatan jumlah keluar-masuk pasien

belum dilakukan secara komputer. Kemudian pada tahun 2008 ketika yayasan

mendapatkan cukup dana untuk membeli komputer, pendataan mulai dilakukan

dengan komputer. Berikut ini diagram yang didapatkan peneliti dari dokumentasi

GCK.
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Diagram 1. Status klien dari tahun 2008 sampai dengan 2017

(Sumber: Diagram Perkembangan dan Status Klien Yayasan GCK, 2017)

Data di atas adalah berdasarkan keterangan sembuh, meninggal, pulang,

kabur, dan aktif. Status klien mengalami dinamika dari tahun 2008 hingga pada

tahun 2012 Yayasan GCK menampung pasien lebih dari 200 dan lanjut menerima

pasien dan merawatnya. Tingkat kesembuhan dibandingkan dengan jumlah pasien

yang pulang memang tercatat lebih rendah. Pulang bukan berarti mereka berhasil

disembuhkan, melainkan karena banyak faktor. Beberapa pasien bahkan

meninggal karena berbagai penyakit yang dideritanya.
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Diagram 2. Jumlah klien dari tahun 2008 sampai dengan 2017

(Sumber: Diagram Perkembangan dan Status Klien Yayasan GCK, 2017)

Dari tahun ke tahun, jumlah klien Yayasan GCK secara umum mengalami

peningkatan. Sebagaimana data di atas, pasien yang dirawat di GCK lebih banyak

laki-laki dibandingkan perempuan. Ini yang kemudian membuat kamar pasien

laki-laki berukuran lebih luas dibandingkan dengan kamar perempuan.

4.3 Profil Informan

Berikut ini informan-informan yang dipilih peneliti untuk diwawancarai, dan

masing-masing dari mereka akan dijelaskan profilnya di bawah ini:
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Tabel 2. Daftar Informan

(Sumber: Dokumentasi peneliti)

1. Pak JM

Pak JM ialah ketua Yayasan GCK. Pria berusia 56 tahun asal Desa

Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ini merupaka perintis

lembaga penampungan ODGJ pada tahun 2004 yang kemudian dikenal sebagai

Yayasan Griya Cinta Kasih. Pak JM dijadikan informan utama karena ia

menyimpan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, seperti bagaimana

GCK bekerja, dengan pihak mana saja GCK berafiliasi.

No. Nama Status Posisi Kode

1. Pak JM Koordinator Yayasan GCK Informan utama Ko.1

2. Pak WL Kepala operasional Informan utama Kop.1

3. Pak SM Sekretaris GCK Informan utama Sk.1

4. Pak FJ Pengawas dari Filantropi Informan utama Fln.1

5. Bu EN Kepala perawat/terapis Informan utama Tr.1

6. Pak JN Pasien Informan utama Ps.1

7. Pak RGS Pasien Informan tambahan Ps.2

8. Bu RF Pasien Informan tambahan Ps.3

9. Bu FT Adik seorang pasien Informan tambahan Kl.1

10. Mbak KL Anak seorang pasien Informan tambahan Kl.2

11. Bu YN Warga sekitar GCK Informan tambahan Ws.1

12. Pak AT Warga sekitar GCK Informan tambahan Ws.2
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2. Pak WL

Pak WL adalah pria berusia 39 tahun. Ia membantu Pak JM sejak tahun 2004.

Selain sebagai terapis, ia juga bertugas sebagai kepala ‘keamanan’, dalam arti

bahwa jika ada pasien yang mengamuk, menyakiti diri sendiri atau melukai pasien

lain, ia turun tangan. Setiap pagi ia berangkat ke yayasan, mengawasi, dan ikut

menyiapkan kebutuhan-kebutuhan pasien-pasien di sana, bahkan tak jarang ia

menghabiskan siang-malam penuh di yayasan, menjaga pasien dari kemungkinan

buruk. Ia dijadikan informan utama karena peneliti membutuhkan informasi

terkait bagaimana ia berinteraksi dengan pasien-pasien, mengingat hampir 24 jam

ia berhubungan dengan mereka.

3. Pak SM

Pak SM berusia 36 tahun, dan ia menjabat sebagai bendahara di GCK. Ia ikut

juga membantu merintis yayasan bersama Pak JM sejak awal-awal yayasan

tersebut dibangun. Ia yang mengatur keuangan yayasan, mencari dan menjaga

koneksi dengan yayasan-yayasan lain. Melalui Pak SM, peneliti dapat menggali

bagaimana GCK membangun jejaring sosial dengan yayasan lain sehingga

memungkinkan GCK tetap berkecukupan secara finansial.

4. Pak FJ

Pak FJ seorang perwakilan dari Yayasan Filantropi. Yayasan tersebut
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merupakan lembaga indepeden yang bergerak di bidang sosial. Sasaran yang

dituju adalah tiga kelompok: ODGJ, pendidikan bagi anak kurang mampu, dan

kaum marginal. Bantuan yang diberikan bertujuan meringankan beban finansial

mereka. Bantuan yang diberikan pada GCK berupa pembangunan gedung panti,

gaji karyawan, pembiayaan aktivitas renang, dan pangan. Ia menjadi pengawas

yang ditugaskan yayasan tersebut untuk memantau perkembangan GCK. Yayasan

Filantropi selaku salah satu penyumbang dana finansial di GCK, menganggap

perlu mengikuti perkembangan. Pak FJ dijadikan sebagai informan utama karena

peneliti dapat melihat bagaimana GCK menjaga, memelihara kepercayaan yang

diberikan oleh yayasan Filantropi kepada mereka.

5. Bu EN

Bu EN ialah petugas medis, seorang bidan yang bertugas mengecek kondisi

para pasien di GCK, dan sekaligus pendiagnosis setiap pasien yang akan

dititipkan. Selain sebagai bidan, Bu EN juga bertugas sebagai terapis. Melalui Bu

EN, peneliti dapat mengenali bagaimana perawatan yang diberikan GCK terhadap

pasien-pasiennya.

6. Pak JN

Pak JN merupakan mantan pasien GCK, tetapi ia masih tinggal di yayasan,

bekerja mencari rumput untuk sapi-sapi dan kambing-kambing di sana. Ia
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sebetulnya sudah keluar dari yayasan karena telah dinyatakan sembuh. Ia pulang,

kembali ke rumahnya. Namun, selang beberapa waktu, ia kumat dan kembali ke

yayasan. Sudah tiga kali Joni keluar-masuk yayasan, dan kini ia bekerja sebagai

kuli bangunan di daerah Bareng. Tiap selesai bekerja ia pulang ke panti, tidur

bersama karyawan-karyawan yang bertugas mencari rumput. Pak JN dijadikan

informan utama karena melaluinya peneliti dapat mengetahui bagaimana

perawatan yang diberikan GCK kepada pasien-pasiennya.

7. Pak RGS

Pak RGS dinyatakan sembuh setelah setahun dirawat di GCK. Kini ia

bekerja di yayasan tersebut sebagai penjaga gerbang dan pembuka dan pengunci

kamar pasien. Pak RGS dijadikan informan tambahan untuk memverifikasi

informasi-informasi yang diberikan Pak JN.

8. Bu RF

Bu RF adalah pasien zona hijau setelah setahun lalu dinyatakan sembuh.

Beliau memberikan tenaga dan waktunya untuk bekerja di dapur GCK.

9. Bu FT

Sudah hampir dua tahun Bu FT menitipkan kakaknya, Bu SY, ke GCK. Ia

merupakan warga Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Setiap bulan, kadang

dua minggu sekali, ia menjenguk Bu SY. Menurut diagnosis, Bu SY mengalami
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depresi berat. Kata Bu FT, itu terjadi sejak Bu SY ditinggalkan oleh suaminya.

Dari FT, peneliti coba mengetahui sudut pandang di luar yayasan tentang

bagaimana kinerja GCK dalam menangani pasien.

10. Mbak KL

Setahun lebih menitipkan ibunya di GCK, Mbak KL masih rutin mengikuti

perkembangan perempuan paruh baya itu. Sebulan sekali ia menjenguk ibunya,

membawakan makanan-makanan segar untuknya, dan beras untuk disumbangkan

ke yayasan.

11. Bu YN

Bu YN ialah penjaga warung kecil di pinggir jalan, persis di depan pintu

masuk ke GCK. Hampir setiap hari ia berinteraksi dengan pasien GCK. Tak

jarang jika dagangannya seperti pisang goreng, ubi goreng tak habis terjual, ia

berikan kepada pasien yang duduk-duduk di warungnya. Dari Bu YN, peneliti

coba mengetahui bagaimana warga sekitar GCK berinteraksi dan memperlakukan

penderita ODGJ.

12. Pak AT

Pak AT ialah pemilik toko kecil di seberang jalan di depan GCK. Secara

sembunyi-sembunyi, pasien-pasien biasa membeli rokok eceran di toko Pak AT

tersebut. Pasien-pasien yang keluyuran itu semuanya adalah pasien zona hijau,
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bahkan sebagian besar adalah pasien yang mengabdi ke GCK dengan menjadi

sukarelawan. Uang yang diberikan kepada mereka merupakan jatah harian,

dihitung sebagai upah. Jadi, itu adalah hak mereka mau dipakai buat apa uang itu.

Pak AT tahu mereka dilarang merokok, tetapi Pak AT tetap memberikan rokok

pada mereka.
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BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Jaringan Sosial yang Terbentuk di Yayasan GCK

Gangguan jiwa melibatkan perdebatan dari beragam disiplin ilmu. Psikologi

memiliki perspektif tersendiri, sebagaimana psikiatri, kedokteran, neurologi,

sejarah, dan sosiologi. Namun, semua itu hanya interpretasi untuk membantu

memahami objek yang diselidiki sehingga kemudian yang lebih dibutuhkan

adalah membentuk satu tim kesehatan jiwa yang mencoba mengintegrasikan

kelintasdisiplinan tersebut. Dengan demikian, penanganan terhadap penderita

gangguan jiwa dapat optimal.

Secara tidak langsung, GCK telah mengadopsi model tersebut. Pengurus-

pengurus di sana berasal dari latar belakang yang beragam. Misal, Bu EN

merupakan bidan; Pak AZ, pengurus yang tidak menjadi informan di sini,

memiliki latar belakang pendidikan psikologi; dan Pak JM sendiri merupakan

orang yang paham mengenai terapi spiritual meski pengetahuan tersebut didapat

dari pengalaman belaka.

Aktor/agens berpotensi membawa perubahan kelompok sosial, tentu jika ia

dapat mengaktifkan modal sosialnya. Pendirian GCK di Jogoroto, Kabupaten

Jombang pun tidak lepas dari peran seorang aktor. Orang seperti Pak JM adalah
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motor bagi aktor-aktor lain yang kemudian mampu menghidupkan satu kesadaran

kolektif, setidaknya di lingkungan pengurus GCK, bahwa ODGJ tidak seharusnya

dipasung, ditelantarkan dan dipotong hak-haknya sebagai manusia. Kesadaran

tersebut lalu mendorong pemenuhan visi dan misi yayasan.

Modal sosial menjadi ‘lem’ perekat antarpengurus dalam mencapai visi dan

misi yayasan. Terkait dengan itu, Putnam (2000) mengatakan bahwa fungsi modal

sosial adalah sebagai aset-aset bersama yang berkelindan dalam kehidupan sehari-

hari: dapat berupa nilai-nilai, noma-norma, dan pemahaman antarindividu yang

terlibat bersama dalam memfasilitasi pencapaian cita-cita. GCK tentu merupakan

sebuah unit sosial karena di sana terdapat struktur pembagian kerja yang jelas,

terkoordinasi untuk mencukupi satu kebutuhan dengan kebutuhan lainnya.

Hubungan sosial adalah syarat mutlak terbentuknya modal sosial. Oleh sebab itu,

pertama akan dijelaskan bagaimana modal sosial beroperasi di lingkungan internal

GCK, sub-bab-sub-bab di bawah ini akan menggambarkan relasi sosial antarpihak

baik pada internal yayasan, maupun eksternal.

5.1.1 Hubungan Antarpengurus Yayasan GCK

Individu-individu yang mengelompokkan diri ke dalam satu komunitas akan

melahirkan satu tatanan yang, baik secara tertulis atau tidak tertulis, disepakati

bersama. Tatanan itu yang mengikat mereka sebagai anggota kelompok. GCK
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menciptakan semacam perangkat aturan yang membuat pengurus-pengurus di

sana menyepakati bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas tugas yang

diberikan. Pak SM, yang merupakan menantu Pak JM, menjelaskan mengapa ia

bergabung dengan GCK:

“Saya sebelumnya kerja di Surabaya, Mas. Setelah saya menikah
dengan anaknya Pak JM, saya diminta membantu beliau mengurus
yayasan ini. Awalnya saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan di sini,
tapi kemudian saya bersyukur dapat membantu banyak orang, terlebih
orang yang kita bantu benar-benar membutuhkan.”

(Wawancara pada 12 Januari 2018, pukul 14.30 WIB, kode Sk.1)

Perekrutan pengurus dilakukan oleh Pak JM sendiri. Sebagian besar pengurus

GCK diambil dari kerabat Pak JM. Misal, selain Pak SM di atas, pengurus

bernama Pak AZ juga adalah keponakan Pak JM; Bu EN yang menjadi kepala

perawat juga keponakan Pak JM. Mengenai perekrutan itu, Pak JM menegaskan

bahwa tidak mudah mencari pengurus yang tulus membantu menangani

permasalahan ODGJ, sebab belakangan ini saja mereka dibayar dengan layak,

waktu pertama-tama dibuka dulu, GCK belum bisa memberi bayaran.

Selain dari kerabat, Pak JM juga merekrut temannya, yaitu Pak WL. Dulu

Pak WL adalah kuli bangunan, kini di GCK, ia diberikan posisi sebagai Kepala

Operasional. Pak JM percaya bahwa Pak WL ialah orang yang disiplin, tidak

malas dan bertanggung jawab. Aktor yang mampu membuat aktor lain menaruh

kepercayaan kepadanya, memungkinkan si aktor tersebut menjangkau akses yang
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lebih luas yang dimiliki aktor lain tadi. Itu dapat dilihat dari pernyataan Pak JM

berikut ini:

“Ya, WL itu, dulunya teman kerja saya, sering kerja di satu tempat yang
sama. Waktu saya ada niat untuk mendirikan yayasan ini, saya juga
sering berdiskusi dengan WL. Dan WL membantu saya mendirikan
yayasan. Maka setelah yayasan berhasil dibentuk, saya minta dia
membantu saya mengurusi yayasan.”

(Wawancara pada 12 Januari 2018, pukul 15.00 WIB, kode Ko.1)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa modal sosial terletak pada jaringan,

seperti yang dikatakan Putnam (2000: 16). Pertemanan yang terjalin antara Pak

JM dan Pak WL telah menumbuhkan rasa saling percaya. Itu dibentuk melalui

waktu yang tidak sebentar. Plus, mereka memiliki kesamaan pandangan dan

keprihatinan terhadap satu persoalan yang meresahkan.

Homogenitas motivasi menjadi latar belakang yang menentukan perjalinan

hubungan di GCK. Itu berlaku baik dalam jenis hubungan yang formal maupun

informal. Dalam hubungan formal seperti dalam ikatan kerja, homogenitas

motivasi harus dibangun karena ia dapat berfungsi sebagai pengontrol visi,

sedangkan dalam hubungan informal ia berfungsi sebagai bahan perbincangan

sehari-hari, sebagai tinjauan ulang atas apa-apa saja yang sudah dilakukan

sebelumnya. Dalam modal sosial, homogenitas motivasi terletak pada dimensi

jaringan sosial bonding. Ia memperkuat pertalian antaraktor di dalam satu institusi

atau kelompok sosial. Terkait dengan itu, Bu EN mengatakan:
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“Tentu saja melihat perlakuan orang terhadap penderita gangguan jiwa,
Mas, saya ikut prihatin. Waktu pertama dengar Pak JM membuka
Yayasan GCK, saya jadi bersemangat untuk menjadi bagian dari
yayasannya meski awalnya juga nggak nyangka bisa sampai sejauh ini.”

(Wawancara pada 29 Desember 2017, pukul 09.00 WIB, kode Tr.1)

Pengurus-pengurus GCK menaruh keprihatinan terhadap isu gangguan

mental. Mereka resah dengan realitas yang mudah ditemui di masyarakat sekitar

bahwa penderita gangguan mental tak luput dari stigma, dipasung, diisolasi di

dalam kamar. Karena menaruh keprihatinan terhadap satu isu yang sama, aktor-

aktor di dalam kelompok sosialnya dapat berbagi banyak hal terkait hal-hal apa

saja yang perlu dikerjakan sekarang dan ke depan, mencoba mencari jalan keluar

atas isu besar yang dihadapi. Pengurus di GCK tentu memiliki sumbangsih dalam

mewujudkan kesehatan jiwa. Kondisi menjadi organis karena setiap pengurus

bertugas pada masing-masing keahlian. Keberagaman keahlian ini mencerminkan

Tim Kesehatan Jiwa yang memang dibentuk berdasarkan heterogenitas latar-

belakang disiplin agar berfokus pada satu isu.

Selaras dengan tipe dimensi jaringan yang dijelaskan Putnam, hubungan

antarpengurus ini menggambarkan tipe jaringan bonding. Karakteristik yang

tergambarkan berdasarkan pengamatan peneliti adalah kecederungan anggota-

anggota GCK untuk menciptakan satu identitas kelompok. Identitas ini terbentuk

karena aktivitas berbagi kesamaan yang dilakukan terus-menerus sehingga nilai-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69

nilai homogenitas terinternalisasi ke dalam diri masing-masing pengurus. Ini

cukup memvalidasi apa yang dimaksud Putnam sebagai modal sosial yang

“memfasilitasi aktor supaya bertindak secara koordinatif sehingga efektif dalam

meraih tujuan bersama.”

Karakteristik lain dari tipe jaringan sosial bonding adalah keinklusifannya.

Ia inklusif karena hubungan yang terjalin di GCK memungkinkan pengurus-

pengurusnya untuk berbagi sumber daya, dukungan emosional, dan informasi.

Sumber daya tersebut terbagi menjadi dua: fisik dan nonfisik. Sumber daya fisik

tersebut meliputi gedung yayasan, kantor pengurus, ambulans, motor dan mobil

yayasan.

Modal sosial dengan dimensi jaringan bonding yang kokoh memudahkan

Yayasan GCK dalam melakukan koordinasi internal. Dimensi bonding yang

kokoh tersebut didasari oleh kesamaan pandangan dan motivasi pengurus-

pengurusnya. Dari kesamaan pandangan dan motivasi itu kemudian terbentuk

kesepahaman bahwa tugas mereka adalah meraih tujuan bersama: mengurangi

pemasungan dan menyelenggarakan layanan kesehatan jiwa.

5.1.2 Hubungan Pengurus dengan Pasien

Dalam menjalani berbagai kegiatan terapi, pasien tentu secara langsung

berinteraksi dengan pengurus GCK. Oleh karena itu, kualitas interaksi antara
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pasien dan pengurus tak pelak berpengaruh signifikan dalam mendukung program

kesehatan mental. Sebagaimana yang dikatakan Welsh dan Berry (2009) dalam

penelitian yang mereka lakukan bahwa keberadaan di dalam satu kelompok

menguatkan emosi altruis seseorang, menumbuhkan keterikatan antaranggota

kelompok. Yayasan GCK sebagai kelompok sosial menerapkan ini ke dalam

interaksi sehari-hari. Itu dapat diindentifikasi berdasarkan penuturan Pak JM

sebagai berikut:

“Sebetulnya, Mas, mengajak pasien-pasien itu bicara, ya meskipun
tidak semua bisa nyambung, itu termasuk bagian dari terapi
penyembuhan. Itu penting untuk membantu memulihkan ingatan
mereka, atau biar tidak merasa kesepian. Pengurus-pengurus di sini saya
minta supaya menganggap pasien-pasien itu sudah seperti keluarga
mereka sendiri.”

(Wawancara pada 5 Januari 2018, pukul 14.00 WIB, kode Ko.1)

Penekanan aspek kekeluargaan dalam perawatan terhadap pasien diyakini

Pak JM sebagai faktor yang sangat menentukan. Dalam relasi sosial yang bersifat

kekeluargaan itu, ketiga persyaratan yang dikatakan Putnam yakni kepercayaan,

jaringan, dan norma-norma, mendapatkan tempatnya. Kepercayaan dibangun

dengan memberikan suntikan afeksi ‘kasih sayang’ kepada pasien sehingga

dengan demikian, mereka tidak akan menjaga jarak dengan pengurus/terapis.

Sebaliknya, relasi yang berjarak antara pasien dan pengurus akan memelihara

ketidakpercayaan pada kedua pihak; pasien tidak akan nyaman, tidak tenang,
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tidak mengasosiasikan diri ke dalam institusi, dan akibatnya mereka tidak menjadi

bagian dari upaya merealisasikan kesehatan mental bagi masyarakat Jombang.

Sebagai bagian dari kualitas modal sosial, norma-norma terbentuk di dalam

GCK. Pembentukan tersebut juga tidak lepas dari interaksi antara pasien dan

pengurus. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan pasien di sana yang diatur oleh

pengurus menunjukkan adanya penginstitusionalisasian-kembali kepada para

penderita gangguan jiwa.

Mereka (yang menempati zona kuning dan hijau) diarahkan untuk mengikuti

satu aturan berupa jadwal-jadwal kegiatan seperti mencari rumput, membuang

kotoran sapi, memberi makan lele, dan berbagai pekerjaan domestik lain.

(Sebagaimana pernyataan Pak WL, itu membuat mereka berfungsi.) Jadi, dapat

diketahui bahwa GCK bekerja untuk menanamkan-kembali nilai-nilai sosial yang

berlaku di masyarakat, yaitu dengan menjadikan mereka sebagai individu

produktif.

Jaringan terbentuk berkat adanya koneksi sosial antaraktor. Terdapat dua

jenis jaringan. Pertama adalah bonding: jaringan yang bersifat mengikat aktor di

dalam satu kelompok. Menurut Putnam, jaringan ini bersifat eksklusif. Ekslusif

karena pertukaran-pertukaran simbol, informasi, dan sumber daya berlangsung di

lingkaran internal kelompok saja. Kedua adalah bridging: jaringan yang bersifat
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lemah, tidak begitu mengikat secara emosional, tetapi merupakan ikatan yang

bersifat profesional belaka.

Ide dasar dari modal sosial adalah, dalam pandangan Putnam (2010), bahwa

jejaring dan norma-norma yang bersifat timbal balik diakui bersama karena ia

mempunyai nilai. Nilai itu kemudian disepakati sebagai pondasi dalam

berhubungan sosial, menjadi dasar bagi komunitas untuk mempertahankan

eksistensinya, dan menjadi alasan seseorang berelasi dengan orang lain. Pengurus

dapat mengaktifkan modal sosialnya yang tertanam pada pasien.

Pasien-pasien yang mulai menyadari bahwa pengurus-pengurus di GCK

berbuat sesuatu untuk mereka, sebagaimana prinsip resiprokalitas dalam modal

sosial, mereka akan melakukan hal sebaliknya pula jika pengurus membutuhkan

mereka. Kenyataan yang ditemui memang pengurus membutuhkan tenaga pasien

dalam banyak hal seperti mencari pakan ternak. Berikut pernyataan seorang

pasien:

“Aku dulu ya kerja di sini, Mas, mencari rumput buat pakan sapi sama
kambing. Habis itu saya keluar, kembali ke rumah karena saya
dinyatakan waras, tapi tidak lama kemudian saya kambuh lagi.
Akhirnya, saya balik lagi ke panti ini, dirawat di sini lagi. Sudah tiga
kali saya keluar-masuk panti, Mas. Sekarang saya kerja jadi kuli
bangunan di daerah Bareng. Setiap pulang kerja saya pulang ke panti,
membantu mencari rumput. Kadang juga tidur di sini bareng teman-
teman.”

(Wawancara dengan Pak JN pada 13 Januari 2018, pukul 16.30 WIB,
kode Ps.1)
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Memang harus dibedakan antara pasien yang bekerja di luar GCK dan pasien

yang bekerja di dalam GCK. Kedua-duanya adalah pasien yang dinyatakan

sembuh, dalam arti mereka adalah pasien yang telah melewati zona hijau. Mereka

yang bekerja di luar Yayasan GCK, ikut bekerja dengan orang lain, dilepas

tanggung jawabnya dari yayasan, sedangkan mereka yang bekerja di dalam GCK,

yayasan masih mempunyai tanggung jawab yaitu memberi mereka upah meski

seadanya. Meski bekerja di luar yayasan, pasien seperti Pak JN memiliki ikatan

dengan yayasan karena ia khawatir jika terlalu renggang dengan yayasan akan

membuatnya kambuh meski perawat telah menyatakan bahwa ia benar-benar

sembuh. Berikut ini adalah foto yang menunjukkan bagaimana pasien

memberikan kontribusi kepada Yayasan GCK:

Gambar 2. Pasien dan pengurus sedang bercocok tanam

(Sumber: Dokumen Yayasan GCK, 2015)
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Bagi mantan pasien yang tetap tinggal di GCK, bekerja di dalam yayasan

berarti bekerja secara gotong royong, misal ketika bercocok tanam, mereka akan

diberi sebidang tanah, beberapa ditugasi membalik tanah supaya gembur,

sementara yang lain menyiapkan benih, menyemprotkan pestisida dan menabur

pupuk. Semua dikerjakan sesuai kemampuan pasien masing-masing.

Pasien yang bekerja di dalam Yayasan GCK pun bekerja sesuai dengan

kemampuan dan minat mereka. Pengurus tidak memerintahkan mereka untuk

melakukan ini-itu, tetapi meminta mereka untuk bekerja saja sesuai yang mereka

mau. Sejak pagi mereka sudah bersiap-siap. Bahkan dari sebelum subuh, pasien

yang bertugas menjaga gerbang seperti Pak RGS harus bangun lebih dahulu

ketimbang pasien-pasien lainnya untuk menyiapkan keperluan-keperluan salat

subuh dan makan pagi. Pak RGS menggambarkan kegiatannya sebagai berikut:

“Saya tinggal di panti ini sudah setahunan, Mas. Saya ditugasi menjaga
gerbang, membuka dan mengunci kamar pasien di zona hijau. Jam
empat pagi sudah saya supaya mereka salat, selesai salat saya tutup lagi.
Nanti jam tujuh sudah harus saya buka lagi untuk persiapan makan pagi.
Setelah mereka makan, mereka mandi. Habis mandi mereka dibiarkan
di teras kamar, menghabiskan waktu sementara yang lain yang ingin
bekerja ya bekerja. Baru nanti jam satu siang pasien-pasien tadi
dimasukkan ke kamarnya untuk istirahat. Jam tiga sore kamar dibuka,
persiapan makan sore, terus mandi. Selesai mandi terus salat asar dan
magrib. Kamar tetap dibuka sampai bakda isya.”

(Wawancara pada 29 Desember 2017, pukul 15.00 WIB, kode Ps.2)

Pasien dapat mengaktifkan modal sosialnya yang tertanam pada pengurus.
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Modal sosial tersebut berupa materi seperti uang jajan dan atau tempat tinggal.

Mantan pasien yang memilih tinggal di Yayasan GCK sebagian besar tidak dapat

mengakses lapangan kerja di luar yayasan karena jaringan bridging yang mereka

miliki tidak terlalu kuat, dan yang mereka yang lebih jauh dari akses sumber daya

adalah mereka tidak mempunyai keluarga karena mereka dulunya adalah

gelandangan. Pasien yang bernasib seperti yang disebutkan tadi tidak mempunyai

banyak pilihan kecuali mengabdikan diri pada yayasan. Selain itu, pasien juga

dapat mengaktifkan modal sosialnya yang tertanam pada pengurus pada saat

mereka membutuhkan uang. Uang itu digunakan untuk membeli rokok eceran

atau sekadar kopi dan gorengan di warung sekitar yayasan. Tak banyak yang bisa

diberikan yayasan, sekitar lima atau sepuluh ribu. Pernyataan Pak RGS

mengafirmasi hal itu:

“Ya, beli rokok cuma kalau pingin saja, Mas, karena kan tidak boleh
merokok di dalam panti. Uangnya ya kalau nggak minta teman-teman
lain yang kerja di luar ya minta sama pengurusnya. Kadang dikasih
sepuluh ribu, kadang ya lima ribu. Kalau kerjanya bagus di sini ya
dikasih lebih.”

(Wawancara pada 25 Januari 2018, pukul 13.45 WIB, kode Ps.1)

Hubungan antara pengurus dan pasien cenderung bersifat mutual. Pengurus

yang menanam modal sosialnya ke (mantan) pasien, kemudian diaktifkan dengan

meminta pasien membantu meringankan pekerjaan yayasan seperti bertani,

beternak, memasak di dapur. Itu semua demi menekan pengeluaran. Pasien pun
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berlaku demikian, dengan memberikan apa yang diminta pengurus, mereka dapat

meminta kembali apa yang diberikan dalam bentuk lain sesuai yang

dibutuhkannya, misal uang jajan.

Kesadaran pasien untuk mengasosiasikan diri ke kelompok sosialnya, yaitu

Yayasan GCK, tumbuh karena pengurus-pengurus memperhatikan mereka,

dengan memberikan kesempatan untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan domestik,

misal. Asosiasi pada yayasan ini menjadi satu penanda bahwa modal sosial hidup

di tengah-tengah mereka. Pernyataan Pak WL berikut ini akan mengonfirmasi hal

tersebut:

“Di bagian dapur ada tiga pasien yang memasak untuk panti. Pihak
panti sendiri tidak memaksa mereka untuk mengerjakan ini-itu, tapi
justru mereka sendiri yang mau karena, ya, mungkin tidak enak juga di
badan kalau tidak berbuat apa-apa.”

(Wawancara pada 25 Januari 2018, pukul 14.50 WIB, kode Ko.1)

Selain itu, pernyataan Bu RF menunjukkan bahwa asosiasi diri kepada kelompok

sosial di dalam Yayasan GCK tidak berdasarkan tuntutan atau paksaan dari pihak

pengurus, melainkan atas dasar sukarela/voluntarisme. Bu RF mengatakan:

“Ya daripada duduk-duduk saja, modar-mandir di panti, mending bantu-
bantu di dapur karena saya memang suka masak.”

(Wawancara pada 5 Februari 2018, pukul 15.00 WIB, kode Ps.3)

Perhatian yang diberikan pengurus GCK tidak hanya secara psikologi, tetapi

juga jasmani. Bu EN yang merupakan kepala perawat, menjamin bahwa yayasan
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dapat memberikan nutrisi yang mencukupi. Ia bahkan membuat jadwal jenis

makanan yang harus dikonsumsi oleh pasien. Senin, Rabu, Jumat, Minggu pasien

diberi bubur kacang hijau, sedangkan Selasa, Kamis, Sabtu mereka diharuskan

minum susu sapi segar. Kacang hijau didapatkan dari membeli di toko, sementara

susu sapi adalah pemberian Yayasan Filantropi. Bu EN mengatakan:

“Seperti kata pepatah, sih, Mas. “Di dalam tubuh yang kuat terdapat
jiwa yang sehat.” Jadi, ya, kita tidak bisa memberikan perawatan [jiwa]
yang baik tanpa memperhatikan kesehatan tubuh mereka. Gizi dalam
kacang hijau, susu, bubur ketan, itu kita harapkan menjadi obat juga
untuk mereka.”

(Wawancara pada 5 Februari 2018, pukul 12.30 WIB, kode Tr.1)

Sebagaimana hubungan yang terjalin di antara pengurus-pengurus, dan juga

berdasarkan tipe dimensi jaringan sosial Putnam, hubungan yang terbentuk antara

pasien dan pengurus ini bersifat bonding. Itu ditandai dengan kedekatan

emosional antara mereka, seperti yang dikatakan Pak JM bahwa mereka (pasien-

pasien) adalah anggota keluarga GCK. Klaim tersebut kemudian secara gamblang

diakui pula oleh Pak JN:

“Kalau disebut sebagai keluarga, ya, memang ini keluarga saya, teman-
teman saya di sini semua. Kami di Griya Cinta Kasih ini sudah seperti
keluarga memang. Setiap hari kami bertemu, bercanda, saling mengejek,
ya, itu memang sudah biasa. ... kalau bertengkar antara pasien itu, ya,
soal biasa juga, tapi ‘kan nanti damai lagi. Sering kok sesama pasien
bertengkar, jambak-jambakan, pukul-pukulan, itu biasanya di zona
merah, kalau sudah sampai demikian, kami sendiri atau pengurus yang
melerainya.”

(Wawancara pada 13 Januari 2018, pukul 16.10 WIB, kode Ps.1)
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Kualitas dimensi modal sosial bonding dalam GCK tampak pada bagaimana

pasien dan pengurus di sana memahami tujuan bersama yang mereka sepakati.

Tujuan tersebut: (1) Membebaskan ODGJ dari pemasungan. Ini sudah dilakukan.

(2) Menyelenggarakan rehabilitasi terhadap pasien gangguan jiwa. Ini yang

sedang dikerjakan. Kedua tujuan tadi dapat dicapai hanya jika anggota-anggota

kelompok sosial GCK memiliki modal sosial yang kuat, tentu saja, sebagaimana

kata Putnam. Tujuan bersama itulah yang kemudian melahirkan nilai-nilai yang

dipahami bersama, bahwa baik pasien maupun pengurus mesti bekerja sama

mewujudkannya. Pasien mengamalkan nilai-nilai itu dengan cara mematuhi,

mengikuti tahap-tahap rehabilitasi, sedangkan pengurus dengan cara memberikan

mereka perawatan. Jadi, tujuan bersama yang kemudian menjadi visi Yayasan

GCK, tidak hanya diakui oleh pengurus-pengurusnya belaka, tetapi pasien-pasien

di sana juga berpartisipasi dalam usaha mencapai tujuan tersebut.

5.1.3 Hubungan Pengurus dengan Keluarga Pasien

Keterlibatan keluarga dalam proses perawatan diakui Pak JM sebagai faktor

penting. Dalam beberapa penelitian tentang gangguan jiwa seperti yang dilakukan

Welsh dan Berry (2009), ikatan keluarga menjadi aspek vital dalam kepuasan

hidup. Semakin orang terdisintegrasi dengan keluarganya, lingkungan sekitarnya,

komunitasnya, semakin rendah kepuasan hidup orang tersebut.
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Keluarga adalah tempat di mana modal sosial bonding dan bridging pertama-

tama didapatkan oleh seorang individu. Relasi dengan saudara sekandung, dengan

ibu-bapak atau pun kerabat-kerabat mereka yang lain, memungkinkan individu

memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam mengejar apa yang dicita-

citakannya. Fungsi keluarga sebagai modal sosial tentu sangat signifikan bagi

perkembangan, kelangsungan hidup individu. Namun, jika individu itu menderita

gangguan kejiwaan, seluruh akses ke modal sosial menjadi tertutup. Berhubungan

dengan itu Pak JM berkata:

“Banyak orang yang menitipkan anggota keluarganya yang sakit jiwa
ke sini lalu dilepas begitu saja. Padahal kalau dititipkan ke sini dengan
alasan ingin disembuhkan, ya mereka harus ikut mendampingi.”

(Wawancara pada 12 Januari 2018, pukul 14.00 WIB, kode Ko.1)

Keluarga sebagai unit terkecil yang sekaligus merupakan medium bagi

sosialisasi dalam membangun karakter individu, memiliki sumbangsih yang

penting bagi isu kesehatan jiwa. Kehadiran keluarga mempersempit kemungkinan

seorang pasien bertambah buruk kesehatannya ketika dirawat di Yayasan GCK.

Karena jika dijumlah, sebagian besar pasien yang dirawat hingga bertahun-tahun

di GCK adalah mereka yang tidak mempunyai keluarga, yang tidak pernah

dibesuk oleh siapa pun. Jadi, afeksi dari pihak di luar yayasan, terutama keluarga,

adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dalam perawatan penderita gangguan jiwa.

Meski hubungan keluarga pasien dengan Yayasan GCK bersifat formal
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belaka, tetapi pengurus tidak membangun pola komunikasi sebagaimana antara

penyedia jasa dan pengguna jasa. Pengurus menyediakan balai pertemuan,

difungsikan sebagai tempat bagi keluarga pasien yang menjenguk anggota

keluarganya yang menderita gangguan kejiwaan. Maka setelah si pihak keluarga

menemui anggota keluarganya, di sana pula perawat menjelaskan bagaimana

perkembangan pasien dari pihak keluarga yang berkunjung tadi.

Investasi atau penanaman modal menjadi aspek yang harus dipelihara.

Karena dengan berinvestasi, itu berarti aktor sedang merawat asetnya (Putnam,

2000). Investasi modal dapat dilakukan dalam dua bentuk jaringan: bridging dan

bonding. Dalam bentuk bridging, aktor memberikan satu dua hal atau perbuatan

yang berarti bagi aktor di luar kelompoknya. Jadi, dalam hubungan keluarga

pasien dengan Yayasan GCK, pihak keluarga jika berkunjung ke yayasan diminta

membawa lima kilo beras. Jika itu diberikan kepada GCK, itu membuat pengurus-

pengurus di sana mampu menyelenggarakan perawatan secara optimal, karena

jika kebutuhan beras tercukupi, mereka tidak perlu repot mencari dana tambahan.

Investasi bersifat rasional ketimbang emosional.

Dalam bentuk bonding, investasi memperkuat pertalian antaraktor secara

emosional, maka yang diinvestasikan antara aktor satu ke aktor lain adalah berupa

penyampaian tindakan afeksi, kepedulian kepada orang lain. Sementara itu, dalam
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bentuk bridging, investasi berguna mengaitkan koneksi sosial sehingga yang

dilakukan adalah tindakan rasional, yaitu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh

orang lain (Putnam, 2000). Keluarga pasien merupakan pihak yang berinvestasi

kepada GCK karena mereka mengharapkan GCK dapat menyembuhkan anggota

keluarganya yang sedang menderita gangguan kejiwaan. Atas apa yang mereka

harapkan, sebagaimana hukum resiprokalitas Putnam, mereka harus memberikan

apa yang diharapkan juga oleh GCK, yakni kuikutsertaan mereka dalam merawat

anggota keluarga yang dititipkan.

Keikutsertaan keluarga pasien ini sangat penting karena, sebagaimana kata

Bu EN, selama pasien tinggal di sini GCK memiliki simbol-simbol tertentu yang

dipahami internal kelompok. Itu sebagaimana dikatakan Bu EN berikut ini:

“Ya, selama mereka tinggal di panti ini ‘kan kami yang bertanggung
terhadap mereka. Bagaimana kami berinteraksi dengan mereka ‘kan
kami yang tahu, kalau keluarga tidak ikut di sini, ya, mereka juga tidak
tahu bagaimana memeperlakukan mereka tanpa membuat mereka
spesial. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau tidak ditanamkan ke
keluarga pasien, ‘kan sayang selama perawatan yang mereka dapatkan
di sini, karena kenaifan keluarga, malah membuat mereka kumat lagi.”

(Wawancara pada 13 Januari 2018, pukul 09.30 WIB, kode Tr.1)

Melalui pengurus, simbol-simbol sedikit-banyak terinternalisasi ke pasien

sehingga untuk membantu keluarga memahami simbol-simbol tersebut

dibutuhkan kehadiran keluarga secara kontak langsung untuk menerima simbol-

simbol itu sebagai pemahaman bersama. Dengan demikian, selepas pasien
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dipulangkan kembali ke masyarakat, keluarga dapat menjadi agens yang dapat

menjadi teman penderita gangguan jiwa.

Hubungan pengurus dengan keluarga pasien merupakan dimensi jaringan

bonding dengan intensitas yang tidak sekuat sebagaimana hubungan

antarpengurus atau pengurus dengan pasien. Namun meskipun demikian, kedua

institusi sosial tersebut diikat oleh kenyataan bahwa perawatan terhadap penderita

gangguan kejiwaan tidak bisa tidak melibatkan keluarga. Sebagaimana

karakteristik dimensi bonding, hubungan antara GCK dan keluarga pasien tidak

banyak memberikan sumber daya-sumber daya yang mendukung pengembangan

yayasan selain tentu saja beras, sebab yang dibutuhkan GCK adalah agar keluarga

pasien menginvestasikan emosi/afeksi mereka kepada anggota keluarganya yang

dirawat.

5.1.4 Hubungan Pengurus Yayasan GCK dengan Lembaga Lain

Sub-bab ini akan menggambarkan bagaimana pengurus GCK membangun

relasi dengan lembaga lain. Berdasarkan penuturan Pak SM, selaku sekretaris,

sejak tahun 2017 hingga sekarang, GCK mendapat beberapa pemasukan dana dari

instansi-instansi seperti Pemkab, Yayasan Filantropi, dan bantuan luar negeri.

Namun yang secara aktif ikut mengawasi kinerja GCK adalah seorang pengurus

perwakilan dari Yayasan Filantropi, yaitu Pak FJ. Jadi, untuk melihat bentuk
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jaringan bridging, peneliti mendasarkan pada pernyataan-pernyataan Pak FJ

(karena perwakilan dari instansi lain yang memiliki hubungan dengan GCK sulit

untuk dihubungi).

Keperluan Pak FJ yang rutin setiap dua bulan sekali mendatangi GCK adalah

memastikan bahwa sumbangan dana yang dialirkan digunakan sebagaimana

seharusnya oleh Pak JM dan kawan-kawan. Karena Yayasan Filantropi juga

merupakan sebuah lembaga sosial yang menaruh perhatian pada isu-isu golongan-

golongan marginal, ketika peneliti menemani beliau melihat-lihat kondisi pasien,

beliau mengatakan:

“Saya hanya menjalankan fungsi kontrol dari Filantropi saja, sambil
membuat laporan sebagai bahan pertimbangan. Pertimbangan untuk apa?
Ya, ini menyangkut efektivitas saja, untuk tahun berikutnya apakah
GCK ini pantas menerima dukungan dari kami lagi atau tidak.”

(Wawancara pada 16 Februari 2018, pukul 10.15, kode Fln.1)

Apa yang dituturkan Pak FJ di atas sedikit-banyak menggambarkan karakteristik

dimensi jaringan sosial bridging. Kekuatan kepercayaan yang terjelma di sini

cenderung lebih lemah ketimbang dimensi bonding. Itu karena antara Pak FJ dan

pengurus GCK ialah dua pihak yang berbeda kelompok sosialnya. Sebab meski

Yayasan Filantropi memiliki kepedulian terhadap isu yang sama sebagaimana

GCK, intensitas waktu yang mereka habiskan hanya sebatas empat atau enam jam

per bulan. Itu membuat mereka minim interaksi sehingga membuat kedua pihak
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tidak mampu membangun norma resiprokalitas sebagaimana yang terjadi dalam

dimensi jaringan bonding.

Mengikuti Putnam, dimensi jaringan bridging memungkinkan pengurus

GCK menggaet informasi dan sumber daya yang lebih luas karena aset sosial

mereka bertambah melalui koneksi dengan Yayasan Filantropi. Informasi ini

kemudian menjadi penting bagi kedua pihak jika saling dipertukarkan: GCK

mendapat keuntungan dengan menyerap saran-saran dari Pak FJ, tentu saja selain

dukungan finansial yang diberikan, sedangkan Yayasan Filantropi memperoleh

keuntungan dari kinerja GCK dalam menyelenggarakan perawatan rehabilitatif

terhadap penderita gangguan kejiwaan yang juga menjadi bagian dari tujuan Pak

FJ dan kawan-kawannya.

Jika hubungan pengurus dengan pengurus di GCK dan atau pengurus dengan

pasien merupakan dimensi modal sosial bonding, yang kemudian menghasilkan

norma timbal balik sebagaimana melahirkan kekompakan (Putnam, 2000: 20),

pada hubungan pengurus dengan anggota kelompok lain adalah bentuk pertautan

sosial yang memiliki output berupa pengakuan yang lebih luas. Semakin banyak

Yayasan GCK yang membangun dimensi modal sosial bridging, semakin

beragam pula sumber daya-sumber daya yang terinvestasikan. Namun, untuk

memasuki dimensi sosial tersebut, prasyarat yang harus dipenuhi adalah
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kepercayaan. Berikut ini pernyataan Pak SM terkait dengan hal tersebut:

“Sejauh ini bantuan yang besar memang berasal dari Yayasan Filantropi.
Bantuannya tidak cuma finansial, tapi juga Pak FJ banyak memberikan
wawasan ilmu, dan semangat. Itu cukup mendorong kami untuk
memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien GCK, dan
dengan begitu, Yayasan Filantropi akan tetap mempercayai kami
sebagai penerima donasi.”

(Wawancara pada 5 Maret 2018, pukul 10.15 WIB, kode Sk.1)

Dengan membuat Yayasan Filantropi percaya pada kompetensi GCK, itu

akan memudahkan penyaluran aset. Hubungan antara Pak FJ dan Pak SM sebagai

pengurus GCK didasari oleh kepercayaan bahwa GCK mampu menerima amanat

dan Filantropi layak memberi amanat. Amanat ini kemudian yang menjadi modal

sosial yang mendorong pencapaian tujuan bersama yaitu mengentaskan ODGJ

yang dipasung dan menyelenggarakan sarana perawatan terhadap mereka.

Dalam dimensi modal sosial bridging, relasi yang terbentuk bersifat saling

memberikan keuntungan. Pengurus GCK tentu dapat melanjutkan visi-misi

yayasan mereka karena Pemkab Jombang dan beberapa yayasan lain memberikan

sumber dayanya. Pemkab Jombang pun diuntungkan dengan keberadaan GCK

sebab ikut membantu mengurangi masalah ketidaksejahteraan masyarakatnya.

Yayasan Filantropi juga diuntungkan dengan karena sudah dibantu oleh GCK

mencapai tujuan mereka. Itu sebagaimana dinyatakan oleh Pak FJ berikut ini:

“Ya, pada dasarnya kami dan GCK punya kesamaan. Filantropi ‘kan
didirikan untuk membantu orang-orang yang termarginalkan seperti
ODGJ. GCK didirikan untuk membantu ODGJ mendapatkan
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kehidupannya kembali. Jadi, ya, memang Filantropi ini tidak bisa kalau
tidak menggandeng yayasan lain seperti GCK.”

(Wawancara pada 16 Februari 2018, pukul 10:00 WIB, kode Fln.1)

Dimensi jaringan sosial bridging dalam modal sosial pengurus GCK

memungkinkan mereka mengakses lebih beragam sumber daya yang tersimpan di

institusi lain yang tersedia. Itu dapat diakses karena GCK membangun reputasi

sehingga membuat institusi lain percata bahwa GCK kompeten dalam

menyelenggarakan perawatan terhadap ODGJ.

5.1.5 Hubungan Pengurus dengan Masyarakat Sekitar

Pengurus yang dimaksud di sini adalah pasien zona hijau atau mantan pasien

yang tinggal di Yayasan GCK. Mereka sebetulnya sudah dinyatakan sembuh (dan

dapat kembali ke keluarganya atau masyarakat, tetapi karena satu atau dua alasan

mereka tidak melakukannya) sehingga pada waktu-waktu tertentu mereka

diperbolehkan keluar dari yayasan dan berinteraksi dengan warga sekitar.

Apa yang mereka hadapi di luar yayasan sudah bukan persoalan yang

mereka derita di dalam tubuh mereka, melainkan stigma buruk yang kerap

ditujukan kepada ODGJ. Stigma tersebut bahkan menghalangi mereka

mendapatkan percakapan yang layak sebagaimana orang “normal” berbicara

dengan orang “normal” lain. Bagaimanapun, stigma adalah persepsi yang

terbentuk berdasarkan konstruksi identitas (Goffman, 1960). Orang yang
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merepresentasikan karakteristik suatu stigma, maka identitasnya jadi

terdiskreditkan. Pak JN tak menyangkal bahwa stigma ada di masyarakat. Itu

ditunjukkan dengan pernyataannya berikut:

“Ya, kalau kerja sama orang-orang baru jarang, sih, Mas. Misal seperti
saya sekarang kerja di Bareng, teman-teman kerja saya, ya, saya kira
tidak tahu kalau saya pasien sini. Mereka biasa-biasa saja ke saya.
Justru yang seperti itu biasanya malah dilakukan sama orang yang
sudah tahu siapa kita. Ya, misal, Mas, coba lihat sendiri bagaimana
orang-orang di luar panti saja, cara mereka ‘ngomong sama kita saja
sudah seperti mengejek ‘gitu ‘kan? Saya bisa merasakannya, kok.
Apalagi anak-anak kecil, mereka suka meledek. Itu karena mereka tahu
kita orang panti.”

(Wawancara pada 5 Januari 2018, pukul 16.15 WIB, kode Ps.1)

Apa yang dituturkan Pak JN itu bukan satu pernyataan yang tidak berdasar.

Satu kali peneliti mencoba mengajak lelaki paruh baya tersebut untuk mampir ke

warung dekat Yayasan GCK: warung kopi Bu NR. Minggu siang itu sekitar pukul

02.00 WIB, kami berjalan beriringan melewati jalan setapak. Pembatas antara

area GCK dan area warga adalah sungai kecil di depan gedung yayasan. Di depan

jalan masuk ke GCK terdapat jembatan kecil dan di situ empat anak berusia

sekitar 10 tahunan sedang bermain. Mereka kemudian meneriaki kami, menggoda

Pak JN, tetapi Pak JN tidak menghiraukan mereka.

Setiap pasien yang diperbolehkan keluar dari yayasan memiliki pengalaman

tersendiri dengan masyarakat sekitar. Stigma tidak melulu dirasakan oleh mereka.

Malah kontras dengan yang dirasakan Pak JN, Pak RGS yang biasa diberi tugas
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mengambil ampas kedelai di pabrik tahu di desa sebelah, menyatakan bahwa

perlakuan orang kepadanya adalah baik meskipun orang tahu kalau ia berasal dari

GCK. Pak RGS mengatakan:

“Oh, baik-baik, kok, Mas. Setiap saya mengambil ampas [tahu], orang
di pabrik tidak meledek saya. Orang-orang [dusun] sini juga tidak
pernah meledek. Kalau ‘ngopi, ya, ‘ngopi bareng, dikasih rokok juga
kadang.”

(Wawancara pada 5 Januari 2018, pukul 09.35 WIB, kode Ps.2)

Keberadaan Yayasan GCK di tengah masyarakat tidak menutup

kemungkinan komunikasi antara kedua belah pihak. Jika komunikasi tersebut

hanya searah, itu disebut stigma karena pasien dihakimi. Jika komunikasi bersifat

dua arah, itu disebut interaksi. Pasien yang keluar dari yayasan untuk melakukan

satu dua urusan, seperti berbelanja keperluan dapur, sepanjang GCK berdiri di

Dusun Sumbermulyo belum ada kejadian yang berakibat merugikan kedua pihak.

Sehubungan dengan itu, Pak JM mengatakan:

“Masyarakat [dusun] sini menerima dengan baik kok, Mas. Banyak dari
warga yang, kalau rejekinya berlebih, diberikan ke yayasan. Kadang, ya,
beras hasil panenan seperti gabah, singkong, jagung. Ya, pokoknya
semua seperti ikut membantu.”

(Wawancara pada 12 Januari 2018, pukul 13.40 WIB, kode Ko.1)

Tidak bisa dimungkiri memang bahwa apa yang dikatakan Pak JM tadi menjadi

bermakna. Ketika peneliti mencoba mencari tahu bagaimana warga sekitar

memandang penderita ODGJ yang dirawat di GCK, mereka antusias memberi
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keterangan-keterangan spontan yang memang kadang terdengar merendahkan

pasien-pasien di sana.

Di warung kopi di dekat GCK, peneliti mengobrol dengan pemilik warung,

Bu NR. Bu NR mengatakan bahwa setiap hari beberapa pasien berkunjung ke

warungnya, membeli gorengan dan kopi. Bu NR mengaku, “ya, meskipun mereka

sering berutang, tidak apa-apa, Ibu tetap mengasihani mereka.” Kemudian beliau

bilang bahwa pernah sekali waktu seorang pasien dilaporkan oleh seorang pemilik

toko karena utangnya menumpuk sebanyak Rp. 80.000 lebih, dan akhirnya pihak

GCK yang harus melunasinya. “Kalau Ibu iklas-iklas saja, sih, Mas. Memang

kadang mereka melunasi utang mereka, kadang juga tidak,” kata Bu NR.

Bagaimanapun, interaksi antara warga sekitar dengan pasien GCK sudah

terbentuk sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa

pasien-pasien yang keluar dari GCK tersebut berbahaya, berpotensi mengganggu

masyarakat sekitar. Jika Putnam (2000: 144) membagi kepercayaan menjadi dua:

thick trust dan thin trust, kepercayaan warga sekitar tersebut dapat dikatakan

sebagai bentuk thin trust. Itu karena, bagaimanapun, GCK dan warga sekitar

(masyarakat Desa Sumbermulyo) adalah dua kelompok sosial yang berbeda.

Warga sekitar cenderung berinteraksi dengan pasien karena perasaan sungkan

atau kasihan, sebagaimana kata Pak AT berikut ini:

“Ya, orang-orang yang dirawat di GCK itu kita terima di sini, tidak
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dibeda-bedakan dengan orang mana pun. Kalau ke toko saya pun saya
ladeni, meski mereka [pasien] lebih sering beli rokok batangan saja,
Mas. Kadang, ya, saya berikan saja soalnya kalau ngutang tambah jadi
beban nanti.”

(Wawancara pada 16 Februari 2018, pukul 14.00 WIB, kode Ws.2)

Lingkungan sosial menjadi faktor yang menentukan dalam perawatan

terhadap penderita gangguan jiwa karena di sanalah berbagai hal seperti stigma,

diskursus soal penyimpangan, stereotip, dan kesalahpahaman diproduksi (Bowers,

1998). Jika lingkungan sosial tempat perawatan ODGJ itu tidak mendukung,

penyesuaian pasien penderita gangguan mental menjadi sulit diharapkan terwujud.

Jika lingkungan sosial tersebut memenuhi atau mendekati ideal, besar peluang

bagi ODGJ untuk kembali ke masyarakat. Lingkungan sosial yang suportif

direfleksikan dengan masyarakat yang melek terhadap isu gangguan kejiwaan

(Bowers, 1998). Maksud dari melek di sini adalah mereka menjadi pendamping

dalam proses perawatan, memahami bagaimana memosisikan diri, menghadapi

penderita gangguan jiwa atau tahu dan menyadari apa itu gangguan kejiawaan.
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Gambar 3. Lingkungan sosial yang mendukung perawatan ODGJ

(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Subjek yang menjadi perhatian utama, sebagaimana yang digambarkan pada

ilustrasi di atas, tentu adalah penderita gangguan jiwa. Perawatan ODGJ harus

dilakukan secara holistik, semua pihak mesti dilibatkan dan secara aktif

mengampanyekan kesehatan jiwa sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 4

tahun 2014. Mungkin oleh karen itu, Pak JM mengatakan:

“Ya, memang, kalau saya sendiri, ya, saya tidak bisa menolong mereka.
Artinya apa, saya butuh orang lain. Butuh orang lebih banyak untuk
sama-sama peduli kepada mereka.”

(Wawancara pada 12 Januari 2018, pukul 13.50 WIB, kode Ko.1)

Yayasan GCK menjadi medium yang menjembatani penderita gangguan jiwa

dan masyarakat. Tugas mereka selain membantu penderita gangguan jiwa

mendapatkan kehidupannya kembali, ia juga mengemban peran sebagai aktor

yang harus medetoksi stigma yang bersarang di struktur kognisi masyarakat. Itu

sesuai dengan yang dikatakan Undang-Undang No. 18 tahun 2014 bahwa lembaga
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kesehatan jiwa mempunyai peran mengampanyekan bahwa kesehatan jiwa adalah

persoalan bersama. Berikut pernyataan Pak JM:

“Sering, Mas. Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat tiap ada
perkumpulan teman-teman yang sama-sama mempunyai kepedulian
terhadap masalah ini, ya, di Jombang, di Mojokerto, di Surabaya. Setiap
saya diundang untuk saling berbagi pengalaman dalam menangani
saudara-saudara kita yang kurang beruntung, karena berbagai macam
persoalan membuat mereka mengalami gangguan kejiwaan, ya, saya
selalu mencoba menyampaikan bahwa ini bukan sesuatu hal yang harus
dihindari. Yang harus dihindari itu penyakit menular. Pada masyarakat
sekitar juga begitu. Tiap ada pengajian di yayasan, saya dan pengurus
juga menyampaikan hal yang sama. Tapi, ya, kita harus tahu, menyadari
bahwa ini bisa disembuhkan, dan ini bisa saja, sangat mungkin malah,
tanpa harus melihat turunan, loh, ya, menyerang kita karena kita tidak
tahu apa-apa yang menjadi penyebabnya, bagaimana gejala-gejalanya.
Orang ‘kan cenderung meremehkan.”

(Wawancara pada 12 Januari 2018, pukul 14.10 WIB, kode Ko.1)

Kegiatan penyebaran informasi atau kampanye kesehatan jiwa juga diakui Pak

WL selalu dilakukan tiap ada acara tertentu seperti peringatan kemerdekaan 17

Agustus. GCK, melalui koordinasi Pak WL, setiap tahun ikut merayakan hari

kemerdekaan dengan mengadakan karnaval mengelilingi Desa Sumbermulyo.

Pada momen itu, Pak WL mengakui menjadi kesempatan bagi GCK untuk

memproklamasikan kepada masyarakat bahwa penderita gangguan kejiwaan tidak

seharusnya dipasung, diisolasi. Terkait dengan kampanye kesehatan jiwa yang

dilakukan GCK, Pak WL mengatakan:

“Ya pelan-pelan. Memang tidak bisa ujuk-ujuk masyarakat itu bisa
menerima mereka ini. Makanya sebetulnya pengadaan acara seperti
karnaval itu supaya masyarakat juga tahu bahwa penyandang gangguan
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jiwa itu tidak seperti yang mereka bayangkan, yang suka ‘ngamuk tiba-
tiba, yang harus dipasung karena membahayakan. Ya, kita ingin
membuktikan, begini loh yang selama ini kalian nilai. Gitu saja, sih.”

(Wawancara pada 13 Januari 2018, pukul 13.45 WIB, kode Kop.1)

Masyarakat yang dimaksud adalah keluarga pasien, orang-orang dekat,

tetangga-tetangga, dan atau siapa pun yang menjadi bagian dalam kehidupan

sosial. Kualitas interaksi sosial antara penderita gangguan jiwa dan masyarakat

dapat menumbuhkan kepercayaan yang resiprokal. Jadi, tidak ada alasan bagi

lembaga penyelenggara kesehatan jiwa seperti GCK untuk mengisolasi pasien di

dalam satu area berpagar tembok tinggi tanpa memberikan mereka kesempatan

untuk berlatih, bertatap muka dengan orang-orang sekitar. Terkait dengan itu, Pak

JM memberi pernyataan:

“Tujuan dari memberikan mereka waktu untuk berada di luar yayasan
itu, ya, supaya mereka tidak stres berada di dalam. Tentu sebelum
mereka keluar yayasan harus pamit dulu sama pengurus. Biasanya
mereka keluar buat beli keperluan-keperluan dapur, beli rokok bagi
yang ‘ngrokok. Itu pun dibatasi, kok, Mas. Saat jam-jam tertentu saja,
sama kalau ada kegiatan tertentu. Tapi, ya, mereka kadang suka
nongkrong di warung-warung warga. Lah, itu ‘kan pertanda bagus.
Artinya mereka paling tidak ‘kan sudah bisa berkumpul tanpa harus
mengganggu orang lain. Ya, istilahnya mereka memang sudah sembuh,
sudah hijau mereka itu.”

(Wawancara pada 12 Januari 2018, pukul 14.50 WIB, kode Ko.1)

Itu dilakukan dengan tanpa mengkesampingkan faktor-faktor lain yang

berpotensi memperburuk kondisi kesehatan pasien. Sebagai contoh, satu orang

pengurus yang terlihat cemas jika pasien keluar area yayasan adalah Bu EN,
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kepala terapis. Ia mengaku mengkhawatirkan kondisi pasien yang, bagaimanapun,

masih mempunyai potensi untuk kambuh karena satu, dua hal yang bisa saja

terjadi di luar yayasan.

“Ya, kadang saya merasa was-was, Mas, kalau mereka [pasien-pasien]
itu diganggu di luar sana, diperlakukan tidak baik, mengingat
bagaimana usaha kami selama ini merawat mereka di sini, terus ada
orang yang bertindak seenaknya saja terhadap mereka. Ya, itu memang
belum terjadi, tapi saya khawatir saja.”

(Wawancara pada 5 Februari 2018, pukul 10.15 WIB, kode Tr.1)

Hubungan pasien GCK dan warga sekitar, dalam dimensi modal sosial, tidak

terbentuk entah sebagai jaringan bonding atau bridging. Itu karena belum adanya

pengintegrasian visi antara masyarakat Dusun Sidowaras dengan Yayasan GCK.

Baik pasien maupun pengurus GCK tidak bersungguh-sungguh mengajak warga

sekitar untuk berpartisipasi dalam perawatan ODGJ. Mereka hanya melakukan

promosi-promosi kesehatan jiwa dalam kegiatan-kegiatan seremonial tertentu.

Berdasarkan gambaran jaringan sosial pengurus Yayasan GCK di atas,

berikut ini dibuat peringkasan dalam bentuk tabel:
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Tabel 3. Jaringan sosial Yayasan GCK

Jaringan Sosial
Pengurus
Yayasan GCK

Dimensi Bonding Dimensi Bridging

Antarpengurus
Yayasan GCK

- Kesamaan motivasi
- Diikat oleh tujuan bersama
- Hubungan lebih bersifat
emosional
- Berbagi nilai dan sumber daya
yayasan

-

Antara pengurus
GCK dengan
pasien

- Partisipasi pasien dalam
pemberdayaan yayasan
- Berbagi nilai dan sumber daya
yayasan

-

Antara pengurus
dengan keluarga
pasien

- Interaksi kurang, terjadwal
- Berbagi nilai keperawatan
ODGJ

-

Antara pengurus
dengan Yayasan
Filantropi

-

- Kesamaan tujuan
- Berbagi sumber daya
- Interaksi bersifat
terjadwal
- Hubungan profesional

Antara pengurus
GCK dengan
warga sekitar
yayasan

- - Interaksi tidak rutin
(kebetulan)

(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Keseimbangan antara dimensi bonding dan bridging menunjukkan kekuatan

sebuah organisasi (Putnam, 2000). Itu dapat dikatakan dalam arti bahwa

pengurus-pengurus GCK mengetahui porsi untuk masing-masing dimensi. Usaha

mengetahui porsi tersebut dilihat dari hubungan-hubungan internal mau pun

dengan pihak eksternal.
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5.2 Norma-Norma dalam GCK

Fungsi norma di dalam suatu organisasi adalah sebagai perekat sosial (social

ties) (Putnam, 2000: 102). Dalam bentuknya yang kasat mata, norma tampak pada

visi-misi Yayasan GCK. Norma tersebut kemudian mengikat kedua belah pihak:

pengurus GCK dan keluarga pasien. Pengurus mengikuti ketentuan bahwa mereka

bekerja untuk GCK, merawat pasien, menyelenggarakan satu sistem pemulihan

yang bertujuan menyembuhkan pasien penderita gangguan jiwa, mengembalikan

mereka ke masyarakat, sedangkan bagi keluarga pasien, norma berlaku sebagai

komitmen untuk ikut merawat, mengawasi perkembangan anggota keluarga yang

dititipkan sehingga proses pemulihan dapat berjalan efektif. Keikutsertaan

keluarga pasien tentu bukan hanya dalam bentuk dukungan moral, melainkan

justru yang sangat dibutuhkan GCK adalah dukungan materi.

Sebagai perekat sosial, norma menggerakkan pengurus GCK supaya bekerja

memenuhi tugas mereka, karena norma adalah aturan kelompok yang jika tidak

dipatuhi akan mengakibatkan pelemahan ikatan sosial. Satu pengurus tidak

bekerja dengan baik, maka pengurus-pengurus mendapatkan imbasnya. Ini selaras

dengan yang dikatakan Pak SM:

“Dalam mengolah panti ini, pengurus memiliki andil masing-masing.
Kalau saya memang, karena latar belakang pendidikan saya, saya dulu
kuliah administrasi, jadi Pak JM itu meminta saya mengisi posisi
pencatatan dokumen, waktu itu, meskipun tidak hanya di kantor saja
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pekerjaan saya. Saya kadang, ya, membantu pengurus-pengurus lain,
membantu pasien-pasien merawat ternak juga. Dari sejak pertama kerja
di sini memang kita harus komitmen, mengorbankan waktu untuk
menolong saudara-saudara kita. Jadi, ya, tidak ada pengurus yang
malas-malasan, ‘nunggu diperintah baru kerja ‘gitu. Kami semua kira-
kira, ya, cukup tanggaplah. ‘Kan sudah jadi kewajiban.”

(Wawancara pada 16 Februari 2018, pukul 09.40 WIB, kode Sk.1)

Norma memudahkan pengurus dalam mengikuti agenda-agenda, proyeksi-

proyeksi Yayasan GCK karena yang perlu mereka lakukan adalah mengikuti apa

pun yang kesepakatan bersama. Selain mempermudah koordinasi tindakan,

pengurus yang mengikuti norma akan mendapatkan imbalan (rewards). Imbalan

tersebut dapat berupa kepuasan diri sebagaimana ia merasa berguna bagi anggota-

anggota kelompok yang lain, dan memiliki peran bagi kelompoknya. Itu

sebagaimana yang diungkapkan Pak SM berikut ini:

“Kami di sini tidak hanya menjalankan tugas individual, tetapi juga
bagaimana kami saling membantu, saling mengisi karena sekali lagi
pekerjaan kami ini untuk kesembuhan orang lain. Semakin banyak
pasien yang bisa kami sembuhkan, tentu kami semakin puas.”

(Wawancara pada 16 Februari 2018, pukul 11.00 WIB, kode Sk.1)

Hubungan sosial akan menghasilkan norma jika aturan-aturan yang

disepakati terinternalisasikan ke anggota-anggota kelompok sehingga menjadi

kesepahaman kolektif (Putnam, 2000). Aturan-aturan dilahirkan dari cara berpikir,

perasaan, dan cara bersikap yang menjadi identik. Ide yang mendasari GCK

adalah “cinta kasih” tanpa memandang latar belakang apa pun yang melekat pada
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masing-masing pasien. Ini kemudian merasuk ke dalam kognisi pengurus-

pengurus GCK sehingga diterima sebagai cara bersikap.

Berdasarkan penjelasan Putnam (2000: 191), norma bertalian dengan tiga

konsep lain, yaitu (1) norma timbal balik (norm of reciprocity), (2) norma

komitmen sosial (norm of social commitment), dan (2) penyesuaian dengan

norma-norma kelompok (conforming to group norms). Di sini akan digambarkan

bagaimana ketiga konsep tersebut ada di internal GCK.

Norma timbal balik: ketika Pak JM meminta rekan-rekan, kerabat, dan

teman-temannya untuk membantu membentuk GCK, menyelenggarakan rumah

perawatan bagi penderita gangguan jiwa, pantas bagi mereka untuk memenuhi

permintaan tersebut karena di situ Pak JM sedang mengambil investasi yang

sebelumnya ia tanam. Pernyataan Pak SM berikut ini selaras dengan klaim

tersebut:

“Ya, saya merasa dibutuhkan oleh Pak JM jadi saya mengikuti kata hati
saya. Saya harus mengambil pekerjaan ini. Hitung-hitung sebagai balas
budi saya kepada Pak JM karena kebaikannya kepada saya selama ini.
Dan saya selalu menghormati Pak JM, bukan karena beliau adalah
Pakde saya, tetapi bagaimana beliau berjuang untuk yayasan ini. Toh ini
juga pekerjaan mulia.”

(Wawancara pada 16 Februari 2018, pukul 11.20 WIB, kode Sk.1)

Melihat pernyataan Pak SM di atas, bisa dikatakan kemudian bahwa norma timbal

balik itu bekerja karena kedua pihak saling memberikan apa yang dapat ia berikan.
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Pak SM memberikan waktu, pikiran, dan tenaga yang ia miliki untuk bersama-

sama dengan pengurus-pengurus yang lain mengelola Yayasan GCK.

Norma komitmen sosial: menepati apa yang sudah menjadi kesepakatan

dengan Yayasan GCK, dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Ketika pengurus

mengasosiasikan diri sebagai anggota Yayasan GCK, ketika itu pula ia harus

mengakui tujuan bersama sebagai tujuan dirinya. Ego ditekan, nilai-nilai kolektif

diutamakan. Itu ditunjukkan dengan pernyataan Pak WL berikut ini:

“Tidak ada yang mementingkan kepentingan pribadi. Karena kalau soal
itu, ya, tujuan kami memang mengurangi, atau kalau bisa malah
meniadakan pemasungan di Jombang. Dan hal itu selalu kami usahakan.
Setiap ada kesempatan, kami berkeliling ke desa-desa mencari
informasi, di rumah-rumah mana yang masih memasung penderita
gangguan kejiawaan, lalu membawanya ke Yayasan untuk dirawat.”

(Wawancara pada 23 Februari 2018, pukul 10.20 WIB, kode Kop.1)

Pengurus memfokuskan perhatiannya kepada tujuan bersama. Nilai-nilai kolektif

diamalkan dalam bentuk kesediaan mereka ketika mengikuti agenda-agenda

yayasan, sehingga tidak ada yang melenceng dari norma tersebut.

Penyesuain dengan norma-norma kelompok: kecenderungan pengurus-

pengurus untuk mengikuti cara pandang dan tindakan yang terinternalisasi

sebagai kesadaran kolektif Yayasan GCK. Itu yang kemudian membuat pengurus-

pengurus GCK, bagaimanapun mereka berbeda pendapat, karena mempunyai nilai

kolektif yang mereka menyatukan perspektif sehingga itu memudahkan mereka
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dalam mengambil satu keputusan (keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kolektif

tadi, tentu saja). Itu sebagaimana dinyatakan Pak WL berikut ini:

“Yang menentukan kebijakan-kebijakan, ya, Pak JM. Misalnya, seperti
acara syukuran hari kelahiran Yayasan GCK kemarin, karena acaranya
agak besar, kami sebelumnya bermusyawarah, memutuskan kyai siapa
yang akan diundang, berapa tamu yang diharapkan hadir, dan
sebagainya. Kadang, kalau Pak JM berhalangan hadir dalam
musyawarah, ya, saya atau Pak SM yang memimpin musayawarah.
Intinya, semua acara, kebijakan, dan aturan baru di Yayasan GCK ini
adalah hasil rapat bersama, melibatkan pengurus dan beberapa pasien.”

(Wawancara pada 23 Februari 2018, pukul 09.40 WIB, kode Kop.1)

Yayasan GCK memfasilitasi pengurus-pengurus dan pasien untuk saling

bertukar pendapat. Keikutsertaan mereka dalam agenda Yayasan GCK sedikit-

banyak membuat mereka berguna bagi kelompoknya, dan ini secara tidak

langsung memberikan stimulus kepada pasien-pasien supaya mulai menyadari

keberfungsian dirinya, dengan cara berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan sosial.

Norma, menurut Putnam (2000: 144), adalah konvensi sosial eksklusif yang

tertanam pada koneksi sosial, dan biasanya bersifat formal dan informal. Itu

berarti norma akan menghasilkan resiprokalitas tindakan jika koneksi sosial

seorang aktor kuat satu sama lain, karena semakin lemah koneksi sosial yang

menghubungkan mereka, semakin pula mereka tidak terikat oleh norma.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini disusun poin-poin penting terkait

norma-norma yang terbentuk di Yayasan GCK:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101

Tabel 4. Norma-norma di Yayasan GCK

Norma-norma di
Yayasan GCK Formal Informal

Antarpengurus GCK - Jadwal kepengurusan
- Sanksi jika tidak
bertanggung jawab atas
tugas
- Menjalankan visi dan
visi

- Bertindak berdasarkan
tujuan bersama
- Pengajian rutin
- Musyawarah

Antara pengurus
dengan pasien

- Jadwal mengelolah
peternakan dan kegiatan
bertani
- Tidak keluar dari
yayasan di luar jam yang
sudah ditentukan
- Terapi

- Sanksi jika tidak mematuhi
pengurus/terapis
- Pengajian rutin

Antara pengurus
dengan keluarga
pasien

- Jadwal kunjungan
- Sumbangan wajib (beras
minimal 5 kg)

- Mengikuti program GCK
berupa pelatihan hidup
dengan ODGJ

Antara pengurus
dengan Yayasan
Filantropi

- Jadwal kontrol
perkembangan pelayanan
GCK
- Laporan perkembangan
pasien

- Pertukaran pengetahuan
tentang keperawatan ODGJ

(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Sebagaimana modal sosial, norma juga tertanam di dalam jaringan sosial.

Norma yang bersifat formal adalah jenis norma tertulis dan dipahami pengurus

GCK dan menjadi ketentuan yang tidak bisa tidak diamalkan. Norma ini berfungsi

dengan cara mengikat mereka sebagaimana aturan. Sementara itu, norma informal

adalah norma tidak tertulis dan dipahami pengurus GCK karena mereka berbagi

nilai-nilai yang sama. Dari nilai-nilai itulah terbentuk semacam aturan yang meski

tanpa ada rujukan tertulis, tetap mereka jalankan sebab jika tidak akan berpotensi

melemahkan koneksi sosial antarpihak.
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5.3 Kepercayaan dalam GCK

Di dalam modal sosial, kepercayaan (trust) memungkinkan suatu organisasi

berjalan dengan solid (Putnam, 2000). Kepercayaan dilahirkan dari kepatuhan

seorang aktor terhadap norma. Karena norma melahirkan resiprokalitas, aktor

akan berlaku sebagaimana seharusnya. Selama ia mengharapkan imbalan atas

perbuatannya, ia harus mengikuti norma. Pengurus GCK mendapatkan rewards

atas apa yang ia investasikan kepada Yayasan GCK. Imbalan itu bisa berbentuk

apa pun, tetapi di dalam kelompok sosial yang memiliki kepercayaan yang kuat

‘thick trust’, imbalan tersebut cenderung berupa hal-hal yang bersifat personal

seperti kepedulian terhadap sesama pengurus.

Kepercayaan, di dalam institusi sosial seperti Yayasan GCK, ditandai oleh

keadaan bahwa anggota-anggotanya tidak akan menyatakan dirinya sedang

dikendalikan, tetapi mengakui bahwa dirinya bergantung pada anggota yang lain

dan atau kelompok sosialnya. Pengurus bergantung pada pengurus lain. Maksud

dari kebergantungan (dependentness) tadi adalah bahwa mereka saling

membutuhkan, dan tidak efektif ketika seorang pengurus bertindak tanpa peran

pengurus lain. Itu dibuktikan dengan pernyataan Pak SM berikut ini:

“Namanya bekerja bersama, ya, setiap pengurus di sini tidak bisa
dilepaskan dari pengurus lain. Masing-masing bertanggung jawab
terhadap satu sama lain. Ketika satu pengurus tidak beres kerjanya, ya,
tentu saja pengurus lain kena imbasnya. Tapi saya kira semua pengurus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103

di sini bekerja dengan baik dan bertanggung jawab, itulah mungkin
kenapa GCK sampai sekarang masih bertahan, bahkan sekarang
menampung banyak pasien, sementara lembaga lain mulai tutup.”

(Wawancara pada 5 Maret 2018, pukul 10.00 WIB, kode Sk.1)

Kualitas kepercayaan antarpengurus dapat memelihara hubungan sosial.

Memang tidak bisa dikatakan bahwa kepercayaan melahirkan modal sosial, sebab

secara sosiologi, justru modal sosial yang menciptakan kepercayaan antaraktor

(Welch, dkk, 2001: 6; 16). Fungsi kepercayaan di dalam hubungan sosial adalah

menjamin kestabilan relasi antaraktor berjalan secara stabil, dalam arti

mempersempit kemungkinan satu aktor menyeleweng dari tanggung jawabnya

terhadap aktor lain. Pengurus yang dipercayai Yayasan GCK untuk mengemban

tugas, maka ia tidak bisa lain kecuali bertanggung jawab atas kepercayaan yang

diberikan itu, dan jika ia lari dari tanggung jawabnya, ia tidak akan dipercaya lagi

dan sebagai konsekuensinya, ia akan terputus dengan koneksi sosialnya. Itu

seperti yang dikatakan Pak SM berikut ini:

“Sebetulnya tidak ada aturan tertulis yang mengharuskan setiap
pengurus melakukan ini, itu. Semua bekerja atas kesadaran masing-
masing, saling menyungkani, menghormati pengurus lain. Di sini tidak
ada loh, Mas, jadwal ketat seperti harus berangkat jam berapa, pulang
jam berapa. Kebanyakan dilakukan secara sukarela asal tidak
menggampangkan, tidak keterlaluan. ‘Kan tidak semua pengurus
tinggal di Yayasan, seperti Bu EN itu ‘kan juga harus mengurus suami
dan anak-anaknya juga. Jadi, ya, lebih disesuaikan saja.”

(Wawancara pada 5 Maret 2018, pukul 10.25. WIB, kode Sk.1)

Berdasarkan penuturan pengurus di atas, kepercayaan sebagai bagian dari modal
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sosial, menjadikan pengurus GCK efektif dalam meraih tujuan bersama karena

kepercayaan menghasilkan norma (trust generates norm) (Putnam, 2000).

Pengurus yang bekerja dengan kualitas kepercayaan yang kuat memudahkan

mereka bekerja dalam kelompok.

Bagaimanapun kepercayaan merekatkan pengurus-pengurus GCK, ia tetap

memiliki risiko dan ketakpastian. Karena apa yang membentuk kepercayaan

adalah asumsi bahwa orang akan bertindak satu, dua hal, dan tindakan tersebut

adalah atas nama kelompok sosialnya, aktor lain tentu menghargai itu sebagai

bentuk pengamalan norma kolektif. Pengamalan ini menjadi konstribusi pengurus

kepada Yayasan GCK. Namun, jika yang dikerjakan pengurus tadi berbuah

kekecewaan bagi pengurus lain, imbalan yang diterima tidak hanya reputasi buruk,

tetapi juga menimbulkan keraguan dari pengurus lain. Itu sebagaimana yang

dikatakan Pak WL berikut ini:

“Satu kesalahan pengurus merupakan kesalahan Yayasan, tapi Yayasan
tidak tinggal diam jika pengurus membuat kesalahan yang membayakan
pasien. Jika ada pengurus yang kerja tidak beres, kami lakukan evaluasi.
Sejauh ini yang pernah kena evaluasi karena kesalahan yang besar
adalah Pak RGS [mantan pasien GCK], Mas, ya. Waktu itu karena dia
lupa menutup pintu gerbang, tiga pasien kabur dari Yayasan. Itu
membuat kami harus berkeliling Jogoroto. Untungnya ketemu. Ya, itu
tidak bisa dimugkiri kesalahan Yayasan juga karena menugaskan Pak
RGS sebagai penjaga gerbang karena kami memang kekurangan tenaga
pengurus. Tapi habis itu, ya, Pak RGS ini tetap dipertanyakan lagi
kemampuannya menjalankan tugasnya. Dia minta maaf dan berjanji
tidak mengulangi lagi.”
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(Wawancara pada 16 Februari 2018, pukul 16.00 WIB, kode Kop.1)

Pengurus GCK dikohesikan oleh jalinan koneksi sosial yang memfasilitasi

pertukaran berbagai informasi. Informasi yang besirkulasi di Yayasan GCK tentu

adalah sumber daya kelompok, karena ia dapat diolah menjadi bahan untuk

mencapai tujuan bersama. Ilustrasi berikut ini ditujukan untuk memudahkan

memahami hal tersebut:

Gambar 4. Kepercayaan tertanam pada jaringan sosial

(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Pertukaran informasi seperti perkembangan masing-masing pasien,

pertumbuhan tanaman di sawah milik yayasan, kondisi ternak, dan berbagai aspek

domestik-personal lain. Sementara itu, yang memungkinkan GCK untuk

menjangkau lebih luas informasi yang bersangkutan dengan peraihan tujuan
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bersama yayasan diperoleh dari out-group, seperti persebaran lokasi pemasungan

ODGJ di Jombang atau pun di luar Jombang, titik-titik lokasi ODGJ terlantar. Hal

itu ditunjukkan dengan pernyataan kedua pengurus berikut ini:

“Yang bertugas mengurusi kandang ada sendiri. Yang mengurusi sawah
ada sendiri. Yang mengurusi kolam lele, ya, ada sendiri. Semua
dikerjakan oleh matan pasien, Mas. Pengurus tinggal bantu sedikit-
sedikit saja. Mereka [mantan pasien] tinggal bilang saja bagaimana
pekerjaan mereka. Kalau ada yang perlu dikhawatirkan, baru pengurus
turun tangan. Tapi, ya, mereka ‘kan sudah mandiri, Mas. Tidak perlu
diarahkan lagi.”
(Wawancara dengan Pak WL pada 23 Februari 2018, pukul 09.25 WIB,

kode Kop.1)

“Untuk mencari penderita gangguan jiwa yang dipasung atau yang
berkeliaran di jalan, kami menggunakan Facebook, Mas. Itu sangat
efektif. Teman-teman di Facebook GCK dengan antusias mengabari,
mengirimi, di posisi mana penderita gangguan jiwa yang diketahui
hidup menggelandang, atau dipasung. Laporan-laporan itu kami terima,
lalu kami mendatangi lokasinya, dan sebisa mungkin kami bawa ke
Yayasan sebab rumah sakit ‘kan tidak mungkin menerima mereka.”
(Wawancara dengan Pak SM pada 17 Februari 2018, pukul 14.40 WIB,

kode Sk.1)

Kepercayaan pengurus GCK kepada mantan pasien (zona hijau) didasari atas

akreditasi bahwa perawatan yang telah mereka lakukan memiliki efek yang

diharapkan. Maka untuk melihat hal itu, mereka mencoba menguji kesembuhan

pasien dengan melibatkan mereka dalam pekerjaan kelompok. Dari pelibatan

tersebut kemudian diukur seberapa berkompetensi seorang pasien untuk kembali

ke kehidupan bermasyarakat. Hubungan antarpengurus GCK diperkuat oleh

kepercayaan yang terbentuk sedemikian rupa sehingga membuat motivasi-
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motivasi pengurus-pengurus GCK menjadi terarah ke satu poin yaitu untuk

mencapai tujuan bersama. Itu akan diilustrasikan berikut ini:

Gambar 5. Kepercayaan di dalam modal sosial pengurus GCK

(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Kesamaan motivasi yaitu merawat dan menyembuhkan penderita gangguan

jiwa di Jombang menjadi latar belakang yang kuat pengurus-pengurus GCK.

Dengan itu mereka mewujudkan hubungan sosial yang sehat karena absennya

egoisme. Itu cukup untuk membuat kepercayaan bekerja di antara mereka.

Kepercayaan kemudian menghasilkan tindakan kolektif, jaringan yang konsisten,

dan nilai dan norma. Ketiga faktor yang dihasilkan kepercayaan tadi

dikoordinasikan sedemikian rupa oleh GCK sehingga dapat memfasilitasi

pencapaian tujuan bersama.

5.4 Rehabilitasi

Rehabilitasi dibagi menjadi dua: medis dan sosial. Pembagian itu bahkan

telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014, yang pada Bagian

Kelima disebutkan empat poin di dalam upaya rehabilitatif: (1) mencegah atau
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mengendalikan disabilitas, (2) memulihkan fungsi sosial, (3) memulihkan fungsi

okupasional, dan (4) mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar

mandiri di masyarakat. Keempat hal itu akan dibahas bab ini.

Pertama, tindakan preventif. Untuk upaya ini, yang dilakukan GCK memang

masih terbatas pada lingkup yang kecil: keluarga pasien dan masyarakat sekitar.

Namun, upaya kampanye, promosi kesehatan mental tetap dilakukan meskipun

tak mencakup seluruh wilayah di Jombang karena keterbatasan fasilitas yang

dimiliki GCK. Pengurus yang konsen pada upaya ini adalah Pak SM dan Bu EN.

Bu EN beberapa kali menjadi pembicara di kegiatan-kegiatan desa yang bertema

kesehatan mental, sedangkan Pak SM berperan di balik acara-acara yang

melibatkan pasien-pasien GCK untuk ditunggangi dengan kampanye kesehatan

jiwa.

Untuk keluarga pasien, GCK menyelipkan promosi-promosi kesehatan jiwa

pada saat mereka menjenguk anggota keluarganya yang dititipkan. Pendekatan ke

keluarga pasien ini, menurut Bu EN, dilakukan untuk jangka panjang sehingga

jika pasien yang dititipkan itu mengalami kesembuhan, keluarga yang telah diberi

wawasan dasar tentang bagaimana hidup dengan penderita gangguan jiwa

diharapkan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini

penuturan Bu EN:

“Rehabilitasi di panti ini dibagi menjadi dua proses, perawatan pasien
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dan setelah perawatan pasien. Perawatan pasien, ya, selama mereka
berada di panti. Setelah perawatan pasien ini justru yang lebih sulit
karena mencakup lingkungan sosial pasien seperti keluarga pasien. Oleh
karena itu, penting juga memberikan pelatihan, edukasi ke keluarga
pasien. Itu yang selalu kami tekankan saat keluarga datang ke panti.”

(Wawancara pada 5 Maret 2018, pukul 14.15 WIB, kode Tr.1)

Kedua, pemulihan fungsi sosial. Di GCK, upaya pemulihan fungsi sosial

adalah bagian dari perawatan. Mengikuti teori struktural-fungsional, fungsi sosial

adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk menjalankan suatu peran di

massyarakat. Penderita gangguan kejiwaan, selagi dirawat, merupakan pihak yang

tidak dapat menjalankan perannya, atau bahkan tidak tahu apa yang harus ia

perankan. Di sinilah tugas GCK: mengembalikan mereka ke fungsi sosialnya,

seperti berkeluarga atau berpartisipasi dalam kegiatan ketetanggaan. Itu seperti

yang dikatakan Bu EN berikut ini:

“Karena manusia itu makhluk sosial, ya, mereka [pasien] pasti punya
kemampuan untuk hidup di masyarakat. Hanya saja karena mentalnya
ini terganggu, mereka jadi tidak bisa menyesuaikan diri. Saat pasien
dirawat di sini, ya, tidak cuma diberi obat-obatan, terapi psikosis, tapi
diberi juga pelatihan-pelatihan dasar supaya dapat merangsang mental
mereka.”

(Wawancara pada 13 Januari 2018, pukul 09.00 WIB, kode Tr.1 )

Pengurus menyadari bahwa pemulihan fungsi sosial tidak dapat dielakkan

karena menyangkut pemulihan jiwa pasien-pasien di GCK. Itu bahkan menjadi

tugas utama mereka karena pasien yang masuk ke GCK adalah orang-orang yang

dianggap tidak mempunyai atau kehilangan kemampuan untuk menjalankan
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fungsi sosialnya. Melalui pelatihan-pelatihan, pengurus mencita-citakan fungsi

sosial yang sebelumnya dimiliki oleh pasien dapat mereka perankan kembali

sehingga keberadaan mereka di tengah masyarakat menjadi bermakna.

Ketiga, pemulihan fungsi okupasional. Fungsi okupasional menunjuk pada

bagaimana individu-individu bekerja dalam satu kelompok dan mereka saling

bergantung sama lain sehingga menghasilkan konformitas dalam mencapai tujuan

(McColl, 1997: 11–17). Di GCK, fungsi ini dipraktikan sehari-hari kepada pasien

zona hijau. Mereka dilatih untuk bekerja secara kelompok, dan itu ditujukan

supaya mereka memiliki kepekaan terhadap satu sama lain. Itu sebagaimana

dikatakan Bu EN berikut ini:

“Ya, itu memang buat melatih mereka agar kalau mereka keluar dari
sini dapat diterima masyarakat. Jadi, biar mereka tidak kaget kalau
bekerja bersama orang lain. Mereka ‘kan di sini ‘milih mau kerja di
bagian mana, nah, selanjutnya dilihat bagaimana mereka bertanggung
jawab atas pilihannya itu.”

(Wawancara pada 25 Januari 2018, pukul 09.10 WIB, kode Tr.1)

Keempat, memberikan kemampuan ODGJ supaya mandiri di masyarakat.

Apa yang dimaksud sebagai kemampuan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun

2014 adalah bahwa lembaga pelayanan kesehatan kejiwaan wajib memberikan

pelatihan vokasional/kewirausahaan pada ODGJ. Jika pada fungsi okupasional

pasien penderita gangguan jiwa dilatih, distimulus agar mampu menempatkan diri

di dalam dunia sosial, poin ini lebih menekankan pada pembekalan diri pasien
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agar tidak terlalu menggantungkan diri pada pertolongan orang lain. Mandiri di

sini dimulai dari bagaimana mereka mengurus diri sendiri sampai mandiri secara

ekonomi. Jadi, tidak ada alasan bagi GCK untuk tidak menjalankan perintah

Undang-Undang tersebut. Itu seperti yang dikatakan oleh Bu EN dan Pak JM

berikut ini:

“Kalau soal pemberdayaan pasien, ya, ini juga, sih, Mas, yang menjadi
persoalan panti. ‘Kan panti ini berbasis komunitas, jadi, ya, agak sulit
kalau harus memberdayakan pasien dengan total. Itu karena dana yang
kami miliki tidak tentu. Jadi, yang kami lakukan untuk memberdayakan
mereka masih terbatas pada bidang-bidang pekerjaan yang ada di sini
saja, sementara pekerjaan di masyarakat ‘kan beragam. Tapi kami pikir
pemberdayaan yang kami lakukan di sini tetap bisa dibuat mengakses
pekerjaan di masyarakat. Kebanyakan pasien ‘kan dari desa-desa, dan
kebanyakan dari mereka yang sudah keluar dari panti bekerja di
sawah.”

(Wawancara pada 13 Januari 2018, pukul 09.15 WIB, kode Tr.1)

“Ya, kami sadar bahwa keberadaan Yayasan ini ‘kan juga sedikit
membantu program pemerintah. Artinya, ya, mau tidak mau tujuan
pemerintah itu juga menjadi tujuan Yayasan. Tapi itu ‘kan untuk jangka
pendek. Jangka panjangnya ini yang lebih penting. Lebih penting
karena yang harus dipikirkan adalah langkah apa yang harus diambil
setelah ODGJ itu bebas dari pemasungan, setelah mereka keluar dari
Yayasan? Kita ‘kan tidak tahu bagaiamana masyarakat menyikapi
mereka. Prasangka selalu ada. Itu tantangan bagi Yaysan dan pasien-
pasien di sini. Jadi, ya, oleh karena itu, diadakan terus program
pemberdayaan meskipun masih sangat sederhana, ‘kan yang terpenting
adalah mereka tidak bingung setelah keluar dari sini.”

(Wawancara pada 5 Januari 2018, pukul 14.30 WIB, kode Ko.1)

Berdasarkan penuturan Bu EN di atas, modal sosial pengurus GCK masih

belum dapat menghasilkan sumber daya-sumber daya lain untuk mencapai tujuan
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bersama. Untuk memberdayakan pasien dengan pembekalan bidang pekerjaan

yang lebih beragam belum dapat diwujudkan. Mereka hanya mengandalkan

pelatihan-pelatihan berupa beternak lele, bercocok tanam, memelihara sapi dan

kambing, sedangkan bidang seperti pertukangan tidak diberikan oleh GCK.

Masalah yang masih mengganjal keberlanjutan perawatan ODGJ di GCK

adalah apa yang harus dilakukan setelah pasien dinyatakan sembuh dan

dikembalikan ke masyarakat. Sebab Yayasan GCK tidak bisa hanya

mengembalikan penderita gangguan kejiwaan ke masyarakat kemudian lepas

kendali begitu saja, tetapi sebagai lembaga pelayanan kesehatan mental,

pengurus-pengurus GCK juga menyadari bahwa isu kolektif yang mereka hadapi

adalah stigma yang menghasilkan dampak buruk kepada pasien-pasien GCK.

Sementara itu, modal sosial yang mereka miliki belum diarahkan secara maksimal

untuk mengurangi atau menghapus stigma yang ada di masyarakat.

Berikut dibuat alur pembahasan untuk meringkas bagaimana penelitian ini

berjalan:
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Bagan 2. Kerangka pembahasan
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Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, rehabilitasi ODGJ di GCK

tidak mungkin dipisahkan dari modal sosial yang telah dibangun oleh pengurus-

pengurusnya, sebab melalui modal sosial tersebut, perawatan yang dilakukan

GCK menjadi efektif dan berkelanjutan. Pemanfaatan jaringan sosial,

pembentukan norma-norma dan kepercayaan di tubuh Yayasan GCK,

memungkinkan pelayanan kesehatan jiwa dan atau perawatan terhadap penderita

gangguan kejiwaan berjalan sebagaimana yang diatur dan diharapkan oleh

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014.
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian studi kasus, dengan data yang diambil dari akhir

Desember sampai Maret 2018, tentang modal sosial pengurus Yayasan GCK di

Dusun Sumberwaras, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten

Jombang, dengan merujuk kepada bab-bab yang telah disusun di atas, maka

berikut ini peneliti menyimpulkan:

Jaringan sosial (yang meliputi hubungan antarpengurus GCK, hubungan

pengurus dengan pasien, hubungan pengurus dengan keluarga pasien, hubungan

pengurus dengan yayasan lain, dan hubungan yang terbentuk antara warga sekitar

GCK dan pasien di sana; dimensi bonding dan bridging) mempunyai peran yang

substansial terhadap keberlangsungan Yayasan GCK. Itu karena pada jaringan-

jaringan tersebut terdapat sumber daya-sumber daya yang menjadikan GCK

bertahan, dan memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada tiap penderita

gangguan kejiwaan yang dititipkan ke sana. Sumber daya-sumber daya tersebut

terbagi dua: materi dan emosional. Sumber daya materi didapatkan dari relasi

GCK dengan Yayasan Filantropi berupa dana pembangunan gedung dan

operasional. Sumber daya emosional terdapat dalam hubungan antarpengurus
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GCK

Norma-norma dibutuhkan sebagai instrumen sosial yang merekatkan

pengurus-pengurus GCK agar berfokus pada visi-misi yayasan dan atau

pencapaian tujuan bersama. Norma bersifat mengikat. Orang yang menjadi bagian

dari GCK mematuhi aturan-aturan kepengurusan GCK sehingga memudahkan

koordinasi.

Kesamaan motivasi antarpengurus menghasilkan kepercayaan, satu fitur

sosial yang kemudian menghasilkan norma di antara pengurus GCK. Selain

menghasilkan norma, kepercayaan juga berfungsi memelihara norma. Semakin

tinggi kepercayaan antarpengurus, semakin memudahkan mereka untuk

berhubungan secara resiprokal.

Rehabilitasi di ODGJ dilakukan baik secara medis maupun sosial. Meski

kekurangan tenaga medis atau tidak memiliki tenaga medis yang ahli, pengurus

berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi pasien-pasiennya.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan yang kemudian disimpulkan sebagaimana di

atas, penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Tidak dapat menggambarkan modal sosial Yayasan Griya Cinta Kasih

karena berfokus pada pengurus-pengurusnya saja.
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2. Kesamaan motivasi antarpengurus belum ditemukan secara natural sebab

sebagian mereka diajak oleh Pak JM.

3. Penelitian ini tidak mencoba menemukan strategi rehabilitasi yang sudah

dilakukan GCK. Strategi rehabilitasi ini penting karena menyangkut konsep

perawatan ODGJ sampai mereka sembuh.

6.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa poin dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan Yayasan GCK dalam menjalankan pelayanan kesehatan terhadap

penderita gangguan kejiwaan dan bagi pengembangan pengetahuan akademik

yang menaruh perhatian dimensi modal sosial pada yayasan dan rehabilitasi

terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa. Berikut ini adalah poin-poin tersebut:

1. Praktis

Kebutuhan akan tenaga medis adalah urgen. Untuk memenuhi kebutuhan

tersebut, GCK dapat menambah jaringan sosial dimensi bridging, mengingat pada

dimensi modal sosial ini, GCK belum maksimal karena hanya menerima pasokan

sumber daya dari Yayasan Filantropi saja, selain dari Pemkab Jombang. Selain itu,

interaksi antara pasien yang sudah memasuki zona hijau perlu ditingkatkan

intensitasnya, dan tidak hanya sebatas saat-saat tertentu saja. Akan lebih baik jika

diagendakan dengan jadwal-jadwal yang teratur. Itu dapat menjadi kesempatan
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bagi pasien-pasien GCK untuk berlatih hidup kembali di masyarakat,

mengembangkan daya emosional mereka dan keterampilan mereka berkomunikasi.

Dengan demikian, masyarakat sekitar juga dapat mendapatkan perspektif yang

lebih komprehensif tentang kesehatan jiwa, bahwa ODGJ adalah bagian dari

mereka. Itu sedikit-banyak dapat mereduksi atau bahkan mengeliminasi stigma

yang menguasai kesadaran kolektif masyarakat.

2. Akademis

Karena penelitian ini hanya berfokus pada modal sosial pengurus, sedangkan

yang mendukung kegiatan rehabilitasi di GCK adalah melibatkan beberapa faktor

lain seperti modal ekonomi, modal budaya ‘pengetahuan tentang keperawatan.

Namun yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana masyarakat sekitar ikut

berpartisipasi dalam menangani ODGJ di Jombang dan di mana pun. Jadi, jika ada

penelitian selanjutnya yang mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini,

melihat masyarakat sebagai bagian dari penyembuhan ODGJ adalah suatu urgensi

tersendiri.
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