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SAMBUTAN
DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Kusta merupakan salah satu penyakit menular yang
menimbulkan masalah yang sangat kompleks di masyarakat,
bukan saja dari segi medis tetapi juga ekonomi, budaya, keamanan
dan ketahanan serta masalah sosial termasuk adanya stigma dan
diskriminasi. Stigma dapat berasal dari dalam diri sendiri dan
lingkungan atau masyarakat. Berbagai intervensi, pendekatan dan
strategi khusus serta inovatif diperlukan untuk mengurangi atau
menghilangkan stigma pada penderita kusta, Orang Yang Pernah
Mengalami Kusta (OYPMK) dan orang dengan disabilitas.
Upaya inovasi pengurangan stigma dengan pendekatan
konseling sesama berbasis hak, sebagai pendekatan efektif dalam
mengurangi stigma di kalangan OYPMK dan orang dengan
disabilitas serta keluarganya. Inovasi ini merupakan hasil kerjasama
Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat yang
melibatkan 4 Puskesmas di wilayah tersebut dengan Mimi Institute
yang didukung oleh NLR.
Pengalaman praktis tim konselor untuk menolong teman
sesamanya menghilangkan stigma, mendapat hak bebas dari
stigma dan mempunyai hak sebagai anggota keluarga, masyarakat
dan sebagai warga negara telah didokumentasikan dalam buku
yang sangat penting ini.
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Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan
kepada tim penyusun dan semua yang terlibat dalam penyusunan
buku berjudul “Upaya Inovatif Pengurangan Stigma melalui
Konseling Sesama Berbasis Hak” ini. Semoga siapapun yang
membaca buku ini termasuk pada OYPMK dan orang dengan
disabilitas akan termotivasi untuk menjadi konselor sesama/
awam, mengembangkan hal yang sama di lingkungannya dan
berhasil menghilangkan atau mengurangi stigma diri, dan dapat
mendekatkan diri dengan stigma masyarakat.

Jakarta, Juni 2020
Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular Langsung

dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes.
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Kata Pengantar
Sebelum ada obat kusta, orang yang mengalami kusta sering
mengembangkan berbagai kecacatan. Mereka sangat terstigma,
bukan hanya karena penyakit mereka, tetapi juga karena semua
mitos, kesalahpahaman dalam pikiran orang tentang penyakit kusta. Akibatnya beberapa kelompok masyarakat menunjukkan stigma terhadap kusta dan menghindari semua kontak dengan orang
yang mengalami kusta. Dalam kondisi yang buruk, stigma dapat
merampas hak seseorang bahkan mengucilkannya dari kehidupan
sosial. Bahkan makin buruk lagi bilamana stigma dibenarkan, diakui
dan diterima oleh si penerima stigma tersebut.
Walaupun sekarang sudah ada obat kusta dan karena
penemuan kasus dini, kecacatan karena kusta berkurang. Namun,
hingga sekarang orang yang terkena kusta masih menghadapi
stigma di banyak bidang kehidupan mereka. Di sisi lain orang yang
mengalami kusta sendiri sering percaya pada apa yang dikatakan
tentang mereka. Akhirnya mereka kehilangan harga diri dan
menderita stigma diri
Salah satu upaya untuk mengurangi stigma adalah melalui
pendekatan konseling sesama berbasis hak. Pembinaan dan
konseling oleh sesama orang yang mengalami kusta terbukti dan
merupakan cara yang efektif untuk menghilangkan stigma diri dan
dapat meningkatkan kualitas hidup orang yang mengalami kusta.
Buku ini menceritakan pengalaman sukses konselor sesama
di empat puskesmas kabupaten Subang Jawa Barat.
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Sebagai organisasi non-profit internasional yang mengupayakan dunia bebas dari kusta dan diskriminasi termasuk
stigma, NLR sangat menaruh perhatian pada upaya pengurangan
stigma dan sikap diskriminatif di dalam masyarakat. Harapan
terciptanya masyarakat yang inklusif mendorong NLR
menciptakan program-program yang membantu orang dengan
disabilitas karena kusta dan non kusta memperoleh hak-hak yang
sama. NLR bekerja sama dengan instansi pendidikan, mitra
organisasi dan media untuk menurunkan tingkat stigma
sosial.
Oleh karena itu, NLR kerja sama dengan Mimi Institute
untuk melalui publikasi buku ini. Kami yakin buku ini akan sangat
bermanfaat bagi siapa saja yang ingin berkontribusi mengurangi
tingkat stigma di dalam masyarakat. Semoga pengalaman sukses
di empat puskesmas di Kabupaten Subang, Jawa Barat dapat
dikembangkan di wilayah lain sehingga upaya kita mengurangi
stigma menjadi makin mudah.
Mari kita bersama-sama berupaya untuk mengurangi stigma
dan diskriminasi terhadap orang yang pernah mengalami kusta.

Monique Soesman
Country Director, NLR
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BAGIAN

1
PENTINGNYA BUKU INI:

MENGAWAL PERUBAHAN
Mimi Mariani Lusli

Buku yang berjudul “Upaya Inovasi Pengurangan Stigma
Menggunakan Pendekatan Konseling Sesama Berbasis Hak:
Pengalaman Sukses Konselor Sesama/Awam di 4 Puskesmas
Kabupaten Subang Jawa Barat” ini hadir untuk kita yang bergerak
dan peduli dengan kusta dan disabilitas yang mana mereka ingin
bahwa mereka dapat diakui dalam keragaman masyarakat. Penulis
buku ini berharap siapa pun yang memegang dan membaca buku
ini, baik sebagian maupun keseluruhan isi buku bisa langsung
tertarik, terpanggil dan tergerak menjadi sahabat orang yang
pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas. Ajakan ini
penting, mengapa?
Pertama, Indonesia adalah negara urutan ketiga dengan angka
kusta tertinggi setelah India dan Brasil. Di tahun 2000, Indonesia
telah dinyatakan eliminasi kusta, tetapi di beberapa provinsi, masih
banyak ditemukan kusta seperti Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Barat,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Gorontalo dan Maluku Utara.
Indonesia menargetkan tahun 2020 tidak ada lagi kusta di seluruh
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provinsi. Kedua, tingginya stigma di kalangan orang yang pernah
mengalami kusta, yang berakibat pada kehilangan hak kesehatan
untuk mendapatkan pengobatan rutin dan perawatan diri. Akibat
tidak atau terlambat berobat, banyak di antara orang yang pernah
mengalami kusta sebagian menjadi orang dengan disabilitas daksa
dan sebagian menjadi orang dengan disabilitas netra. Ketiga, jumlah
orang dengan disabilitas dari waktu ke waktu meningkat signifikan
dikarenakan berbagai penyebab. Salah satu faktor penyebabnya
adalah penyakit kusta dan penyakit-penyakit lain yang bisa
berujung pada disabilitas, seperti penyakit diabetes melitus, stroke,
osteoporosis, lupus, retinitis pigmentosa dan masih banyak lagi
penyakit yang menyumbang bertambahnya angka orang dengan
disabilitas. Tidak hanya disebabkan oleh faktor penyakit, namun
berbagai faktor lain yaitu faktor kecelakaan, bencana alam dan
kelalaian manusia seperti tawuran pelajar/ warga atau ledakan
petasan/ bom juga menambah orang dengan disabilitas. Faktor
penyebab terakhir yang tidak bisa kita hindari adalah faktor umur,
orang tua dan kakek/ nenek kita yang usianya terus bertambah,
fungsi organ tubuh dan mekanisme kerja tubuhnya menurun,
akibatnya interaksi dalam melakukan aktivitas terhambat dan
partisipasi terhalang.
Pentingnya buku ini karena kusta dan disabilitas ada dekat di
sekitar kita. Saat kita pergi/ pulang sekolah/ kerja/ belanja atau
saat kita di kendaraan umum, menyeberang jalan, menunggu di
terminal/stasiun, sedang berbelanja, lalu kita melihat dan bertemu
mereka, apa yang kita buat? Banyak di antara kita melakukan
perbuatan yang tidak kita sadari dan kita sendiri pun tidak pahami,
apakah perbuatan kita menguatkan atau justru melemahkan orang
yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas? Ketika
Pengalaman Sukses Konselor Sesama/Awam di Empat Puskesmas Kabupaten Subang Jawa Barat
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melihat dan bertemu mereka dimana pun, kapan pun dan apa pun
situasi sosialnya, spontan kita memandang aneh, menunjukkan
ekspresi khawatir dan takut, berjalan mundur satu langkah, pindah
tempat duduk, menolak berjabatan tangan, menghindari tubuh
berdekatan dengan mereka. Disengaja ataupun tidak disengaja,
perbuatan kita ini melemahkan mereka, perbuatan kita adalah
bentuk-bentuk stigma masyarakat, dan cap sosial masyarakat ini
yang menambah tebalnya stigma diri orang yang pernah mengalami
kusta dan orang dengan disabilitas.
Mengacu pada fakta penelitian serta realita stigma yang
dihadapi oleh komunitas kusta dan disabilitas, mereka mengalami
diskriminasi yang berujung pada kehilangan hak. Dalam Mukadimah
Konvensi Hak Penyandang Disabilitas huruf h ditulis jelas dan
tegas bahwa diskriminasi atas disabilitas merupakan pelanggaran
hak. Oleh karena itu, buku ini menjadi penting buat kita penggerak
dan peduli kusta dan disabilitas. Menjadi lebih penting lagi buku ini
untuk sahabat yang pernah mengalami kusta dan sahabat dengan
disabilitas. Apa pentingnya? Untuk bisa menghilangkan stigma,
maka stigma penting dipelajari, dikenali, didekati dan digauli.
Dengan cara inilah, sebuah penelitian tentang stigma asesmen,
upaya pengurangan dan dampaknya di kalangan orang yang pernah
mengalami kusta di Kabupaten Cirebon Jawa Barat (SARI Project
2010-2014) berhasil mengembangkan satu model pendekatan
yang efektif dalam mengurangi stigma, yakni model konseling
berbasis hak (rights-based counseling model) dengan melibatkan
orang yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas
sebagai konselor sesama bagi temannya untuk mendapatkan
hak bebas dari stigma (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas Bab 3 Pasal 5 Ayat 1 Huruf B).
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Buku ini dipersembahkan buat kita pejuang-pejuang kebebasan, untuk berpihak dan memenuhi hak bebas dari stigma
di kalangan komunitas kusta dan disabilitas serta keluarganya.
Buku ini berisi sejumlah pengalaman praktis yang dilakukan oleh
sahabat-sahabat yang pernah mengalami kusta dan sahabat dengan
disabilitas sebagai konselor sesama yang dalam bentuk kerja tim
dengan petugas kusta puskesmas sebagai konselor awam berhasil
menghilangkan stigma diri dan berhasil mendekatkan diri dengan
stigma masyarakat. Untuk itu, buku ini diberi judul “Upaya Inovasi
Pengurangan Stigma Menggunakan Pendekatan Konseling Sesama
Berbasis Hak: Pengalaman Sukses Konselor Sesama/ Awam di 4
Puskesmas Kabupaten Subang Jawa Barat” dengan tujuan:
1. Kerja konseling berbasis hak dengan konselor sesama dan
awam perlu didokumentasikan, dan praktik-praktik baiknya
perlu ditingkatkan dan dipromosikan serta praktik-praktik
kurang baiknya perlu diperbaiki.
2. Menjadi media advokasi berbasis bukti untuk mendorong
inisiatif melakukan replikasi konseling berbasis hak dengan
melatih orang yang pernah mengalami kusta dan orang dengan
disabilitas sebagai konselor sesama dan petugas puskesmas
sebagai konselor awam di wilayah-wilayah lainnya.
3. Menambah bahan bacaan yang dikaji secara akademik terkait
pengurangan stigma terhadap kusta dan disabilitas melalui
keterlibatan teman sesama dalam bentuk intervensi konseling
berbasis hak.
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4. Menjadi bacaan yang menginspirasi dan mempunyai daya
tular bagi organisasi pemerintah dan masyarakat untuk
memasukkan layanan konseling sesama berbasis hak terkait
kusta dan disabillitas dalam layanan kesehatan di pusat
kesehatan masyarakat dan di rumah sakit.
Isi buku ini adalah pengalaman praktis dari tim konselor
sesama/awam dari 4 Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang Jawa barat, yakni Puskesmas Pagaden,
Puskesmas Purwadadi, Puskesmas Sukarahayu dan Puskesmas
Rancabango. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Jawa Barat
adalah Dinas Kesehatan yang keempat setelah Dinas Kesehatan
Sampang, Pasuruan dan Situbondo yang telah bermitra dengan
Mimi Institute dengan dukungan NLR Indonesia menggunakan
pendekatan konseling sesama berbasis hak sebagai pendekatan
efektif mengurangi stigma di kalangan orang yang pernah mengalami
kusta dan orang dengan disabilitas serta keluarganya. Pelatihan
sebagai konselor sesama/ awam memfasilitasi konseling sesama
berbasis hak telah dilakukan juga bersama dengan organisasi
disabilitas, yakni Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia serta
Biro Pelayanan dan Pendampingan Penyandang Disabilitas
Lembaga Daya Dharma.
Selamat membaca kerja tim sukses konselor sesama/ awam
yang telah menggunakan pendekatan konseling berbasis hak
untuk menolong teman sesamanya yang pernah mengalami kusta
dan teman sesamanya yang disabilitas serta keluarganya untuk
mendapatkan hak bebas dari stigma serta hak sebagai anggota
keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara.
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Tim Penulis
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BAGIAN

2
RELEVANSI MODEL INTERVENSI
KONSELING SESAMA/AWAM
BERBASIS HAK DALAM
PEMBERANTASAN KUSTA
Mimi Mariani Lusli
Pada bagian 2 buku ini, penulis hendak mengajak pembaca
untuk memiliki perspektif baru tentang pengakuan eksistensi
setiap orang dengan setiap perbedaannya. Ajakan ini bersumber
pada ajakan Pemerintah Indonesia serta pemimpin dunia tentang
saatnya kita merawat keragaman. Keragaman sudah ada, siapa di
dalamnya serta bagaimana memandang dan mengakui keragaman
setiap orang di tengah lingkungan dan komunitasnya? Apakah
setiap perbedaan yang meramaikan keberagaman mendapatkan
hak dan kedudukan yang sama serta mendapatkan perlindungan,
penghargaan dan penghormatan yang sama?
Pertanyaan-pertanyaan di atas yang mengawali bab ini adalah
sebuah realita praktik hidup, dan bila pertanyaan-pertanyaan
tersebut dijawab hanyalah sebuah realita teori hidup yang
mengajak dan menghimbau kepada kita semua untuk memberikan
tempat pada setiap perbedaan. Akan tetapi dalam hidup
keseharian setiap orang dengan setiap perbedaan yang melekat
dalam dirinya pada realitanya tidak demikian. Seperti yang dialami
14
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oleh masyarakat yang pernah mengalami kusta dan masyarakat
dengan disabilitas, perbedaan kondisi fisik dan cara hidupnya
masih tidak mendapatkan tempat di dalam konteks keragaman
masyarakat. Mengapa? Alasan pertama, karena kita belum bisa
melihat perbedaan sebagai sesuatu yang wajar dan positif. Alasan
kedua, karena kita belum bisa mengakui orang yang pernah
mengalami kusta dan orang dengan disabilitas dalam keragaman
masyarakat. Alasan ketiga, orang yang pernah mengalami kusta
dan orang dengan disabilitas itu sendiri yang belum bisa mengakui
dirinya dan belum bisa meminta masyarakat pada umumnya untuk
mengakui diri mereka dalam keberagaman masyarakat.
Sebuah pengakuan tidaklah mudah serta memandang
perbedaan sebagai sesuatu yang wajar dan positif tidaklah
sesederhana yang diucapkan. Mengapa? Sebab masih ada stigma
dalam pandangan dan perbuatan kita. Dan stigma berakibat pada
dikeluarkannya perbedaan dari konteks keragaman masyarakat.
Pertanyaan mendasarnya, apa itu stigma?
2.1. Stigma
Stigma berasal dari Bahasa Yunani yang artinya bercak atau
tanda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), stigma
adalah ciri negatif yang menempel pada diri seseorang karena
pengaruh lingkungan. Menurut tokoh ilmuwan Goffman (1962),
stigma adalah label permanen, cap sosial, atribut atau tanda yang
dilekatkan pada seseorang yang dapat merusak pencitraan diri
orang yang terstigma. Berdasarkan pengalaman praktis keseharian,
stigma dimengerti sebagai cap, noda, tanda dan label, yang terjadi
akibat pikiran dan perasaan negatif yang sekaligus membentuk
pandangan, perlakuan dan sikap negatif serta prasangka buruk
Pengalaman Sukses Konselor Sesama/Awam di Empat Puskesmas Kabupaten Subang Jawa Barat
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terhadap sesuatu yang beda dengan biasanya. Mengapa stigma
bisa terjadi? Mudah dan sederhana saja jawabannya. Pertama:
Karena kita yang menstigma maupun kita yang terstigma melihat
perbedaan sebagai sesuatu yang tidak wajar, yang negatif dan yang
kita anggap sebagai bentuk penyimpangan sosial. Kedua: Karena
kita yang menstigma maupun kita yang terstigma kurang kapasitas
diri, lemah penyadaran hak, salah pengetahuan, dan keliru
informasi terhadap apa yang kita alami beda dari biasanya. Karena
pemahaman inilah, maka terhadap yang beda langsung diberi cap
sosial bahkan menjadi label permanen negatif. Ada 5 faktor yang
membentuk terjadinya stigma:
(1) Pemahaman diri individu bersangkutan,
(2) Budaya,
(3) Pandangan keluarga dan masyarakat,
(4) Peraturan institusi,
(5) Kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
Hal paling mendasar yang perlu kita tahu adalah dari mana asal
stigma dan apa tujuannya. Mengapa pembahasan ini perlu bahkan
mendasar? Sebab dengan mengetahui asal dan tujuan stigma,
kita dapat berupaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan
stigma. Asal stigma ada dua, yakni stigma diri berasal dari dalam
diri individu bersangkutan dan stigma lingkungan/ publik berasal
dari keluarga, masyarakat, budaya, institusi serta kebijakan dan
peraturan perundang-undangan. Lalu apa tujuan stigma? Stigma
mempunyai tujuan yang tidak baik. Orang distigma baik oleh dirinya
maupun oleh lingkungannya dengan tujuan untuk memisahkan
atau mendiskreditkan atau mendiskriminasikan orang tersebut
16
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dari lingkungan sosialnya. Tujuan stigma jelas merugikan, karena
stigma berakibat pada kehilangan hak.
Berpijak pada hakikat manusia dan Deklarasi Hak Asasi Manusia (1975), setiap orang dengan kondisi beda apapun punya hak
sama bukan hak beda. Karena hak adalah anugerah yang melekat
erat dalam diri setiap orang dan hak tidak dapat dicabut atau dilepaskan dengan cara apapun dari diri setiap orang apapun kondisi bedanya (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia). Diskriminasi karena stigma atas kusta dan
disabilitas sudah merupakan pelanggaran hak (Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas). Dengan pijakan yang kuat ini, maka stigma terhadap kusta dan disabilitas mutlak untuk dikurangi.
Upaya-upaya pengurangan stigma sudah dilakukan menggunakan
macam-macam cara intervensi, pendekatan dan strategi, namun
hingga saat ini stigma masih ada, dan berpijak pada realita hidup
keseharian, stigma tidak pernah tidak ada, stigma akan tetap ada
selama perbedaan itu ada. Namun orang yang terstigma seperti
orang yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas
mutlak perlu dibebaskan dirinya dari stigma, dan bebas dari stigma sudah menjadi salah satu hak yang diatur jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas. Sejumlah upaya telah dilakukan, melalui buku ini, penulis menawarkan satu pendekatan yakni konseling sesama berbasis
hak sebagai upaya inovasi pengurangan stigma di kalangan orang
yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas serta keluarganya. Apa dan bagaimana konseling sesama berbasis hak
bekerja mengurangi stigma?
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2.2. Konseling Sesama Berbasis Hak
Dinamakan konseling sesama berbasis hak (rights-based peer
counseling model) dengan alasan: (1) berasal dan dikembangkan
dari konseling berbasis hak (rights-based counseling model); (2)
pemimpin utama konseling adalah teman sesamanya; dan (3)
klien membutuhkan penyadaran hak untuk memampukan dirinya
berubah dan menjadikan dirinya agen perubahan bagi teman
sesama, keluarga dan masyarakatnya. Dalam konteks konseling
sesama berbasis hak, konseling adalah percakapan terapi yang
mendorong pemulihan, kemauan dan kemampuan klien kembali
beraktivitas dan berpartisipasi melakukan tugas dan fungsi serta
peran dan tanggung jawab baik sebagai makhluk individu maupun
sebagai makhluk sosial tanpa stigma. Karakteristik percakapan
terapi terletak pada hubungan timbal balik antara konselor (teman
sesamanya sebagai pemberi konseling) dengan klien (orang yang
terstigma sebagai penerima konseling).
Fokus konseling sesama berbasis hak adalah pada pendampingan klien mengenali stigma yang dialaminya, menemukan
penyebabnya serta membuat keputusan cara diri mengurangi
stigma. Adapun tujuannya:
(1) Meningkatkan pengetahuan klien;
(2) Meningkatkan kesadaran hak klien;
(3) Meningkatkan kepercayaan diri klien;
(4) Memampukan klien mengakui dirinya;
(5) Memampukan klien menolong dirinya;
(6) Memampukan klien berurusan dan mendekatkan diri dengan
stigma dengan melihat perbedaan secara wajar dan positif.
Dengan fokus dan tujuan ini, ada 3 layanan yang diberikan
dalam konseling sesama berbasis hak: (1) layanan orientasi yang
18
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dimaksudkan agar klien mengenali dan mengakui dirinya serta
beradaptasi terlibat dalam lingkungan; (2) layanan informasi yang
dimaksudkan agar klien mendapatkan alternatif pilihan-pilihan
untuk sebuah keputusan; (3) layanan edukasi yang dimaksudkan
agar klien mengembangkan kapasitas diri dan penyadaran hak.
Perbedaan konseling sesama berbasis hak (rights-based peer
counseling model) dibandingkan dengan model-model konseling
lainnya seperti Cognitive Behaviour Therapy (CBT) dan social
cognition model terletak pada prinsip dan strategi serta sesi dan
jenis konseling. Berdasarkan pada prinsipnya, konseling sesama
berbasis hak berpandangan bahwa:
1. Setiap klien apapun kondisinya mau berubah untuk hidup yang
lebih baik, dan klien sendiri yang memutuskan aksi dan solusi
apa yang dapat membawa perubahan bagi dirinya.
2. Setiap klien ingin didengarkan, dihargai dan diakui.
3. Suasana yang menyenangkan dan santai dapat membuat klien
merasa nyaman serta terbangun kepercayaan untuk lebih mau
bicara terbuka dan belajar.
4. Pengetahuan medis dan disabilitas adalah prasyarat.
5. Penyadaran hak adalah dasar pengembangan kepercayaan diri
dan perubahan diri untuk mau dan mampu beraktivitas dan
berpartisipasi di tengah masyarakat tanpa stigma.
Strategi yang dipergunakan dalam mengimplementasikan
model konseling sesama berbasis hak menggunakan strategi 5K:
1. Konfirmasi dilakukan untuk memastikan informasi-informasi
yang disampaikan klien.
2. Klarifikasi dilakukan untuk memilah informasi-informasi mana
dari klien yang sudah benar atau masih salah/keliru, yang perlu
Pengalaman Sukses Konselor Sesama/Awam di Empat Puskesmas Kabupaten Subang Jawa Barat
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ditingkatkan atau yang perlu dikoreksi, yang belum jelas dan
perlu diperjelas.
3. Konfrontasi dilakukan untuk melatih klien menghadapi stigma
dengan mendekati bukan menjauhi, dengan memandang positif
bukan negatif, dengan bersikap wajar bukan aneh.
4. Kompromi dilakukan untuk mengajak klien berbuat berdasarkan keputusannya atas banyak alternatif pilihan dengan risiko
dan konsekuensi yang telah diketahuinya.
5. Komitmen dilakukan untuk meminta klien menjalankan putusan aksi dan solusi yang telah disepakatinya dengan penuh
tanggung jawab.
Kelima prinsip dan strategi model konseling sesama berbasis
hak diterapkan secara terstruktur ke dalam 5 sesi kegiatan yang
terdiri dari 3 jenis konseling sebagaimana ditampilkan pada tabel
berikut ini:
Tabel 1. Prinsip dan Strategi Implementasi Model Konseling
Berbasis Hak Berdasarkan Sesi
Sesi

Aktivitas Per Sesi

Pertama • Perkenalan
• Membangun rapport
• Membangun kenyamanan dan
kepercayaan klien kepada konselor
• Pengisian lembar asesmen
sebelum konseling
Kedua

Konseling Individu

• Meningkatkan atau mengoreksi
pengetahuan klien
• Penyadaran hak
• Belajar mengambil keputusan dari
alternatif yang ditawarkan
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Sesi

Aktivitas Per Sesi

Ketiga

• Pengetahuan keluarga dan penyadaran hak
klien sebagai anggota keluarga
• Pengakuan dan pelibatan klien dalam
keluarga

Keempat • Penyadaran klien dengan kelompok
sesamanya
• Penguatan diri berbasiskan berbagi
pengalaman/cerita dalam kelompok
sesamanya
Kelima

• Aksi kelompok membuat perubahan diri
• Advokasi diri pemenuhan hak
• Pengisian lembar asesmen setelah

Jenis Konseling
Konseling Keluarga

Konseling Kelompok

Konseling Kelompok

konseling.
Sumber : Data diolah, 2018

Proses implementasi model konseling sesama berbasis hak
ini, juga mengadopsi dari buku pedoman konseling kusta yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan
World Health Organization (WHO) pada tahun 2011 lalu. Proses
tersebut dikenal dengan istilah GATHER, yaitu:
G : Great (salam)
Dalam langkah ini konselor melakukan 3 kegiatan: memberi
salam dan menyapa; menjelaskan maksud dan tujuan; berkenalan serta membangun hubungan yang ramah dan terbuka.
A : Ask (tanya)
Dalam langkah ini konselor bertanya tentang 3 hal: stigma
yang sedang dihadapi; bantuan yang diharapkan; pengalaman
dan informasi yang dimiliki dan dibutuhkan.

G

A
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T : Tell (ungkap)
Dalam langkah ini konselor melakukan 3 kegiatan: memastikan pengetahuan; membangun pemahaman yang benar guna
pengambilan keputusan yang bijak; penyadaran hak.
H : Help (bantu)
Dalam langkah ini konselor membantu klien mengungkapkan
3 hal: perasaan/pikiran/kebutuhan/keinginan/kekhawatiran/
keraguan; mengidentifikasi stigma dan membuat keputusan
cara mengurangi stigma.
E : Explain (jelas)
Dalam langkah ini konselor melakukan 2 kegiatan: meminta
klien menjelaskan kembali pilihan dan keputusannya; meminta klien melakukan yang telah diputuskan.
R : Return (undang)
Dalam langkah ini konselor melakukan 2 kegiatan: mengajak
klien menyimpulkan dan berkomitmen; mengajak klien membuat janji untuk sesi selanjutnya.

T

H
E

R

Siapakah Yang Dapat Menjadi Konselor Sesama
Berbasis Hak?
Mereka adalah konselor dari teman sesama yang sudah terlatih dan konselor awam yang adalah petugas puskesmas, kader
desa/ kelurahan, pekerja sosial, tokoh agama/ masyarakat, penggerak kusta dan disabilitas serta para tenaga relawan yang sudah
terlatih. Adapun persyaratannya: mengikuti pelatihan 100 jam teori
dan 6 bulan praktik; punya komitmen, minat dan motivasi untuk
menolong orang; memegang teguh kerahasiaan; rela berkorban
material, tenaga, waktu serta pikiran dan perasaan; ikhlas dan
tulus serta peduli dan peka; ingin belajar dan berubah lebih baik.
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Tugas konselor sesama/ awam di antaranya menjadi pendengar,
memberikan informasi dan pengetahuan, membangun motivasi
dan pengakuan diri, meningkatkan penyadaran hak, mengembangkan sikap, pikiran dan perasaan positif, memperkaya kecakapan
dan keterampilan hidup, melibatkan dan memberdayakan klien.
Dengan pelatihan 100 jam teori dan 6 bulan praktik serta tugas
yang dituntut, konselor sesama/ awam adalah konselor yang berkompeten dengan 3 kompetensi yang dimilikinya:
1. Kompetensi pengetahuan meliputi pengetahuan stigma, kusta,
disabilitas, hak dan konseling serta lembaga-lembaga rujukan.
2. Kompetensi keterampilan meliputi keterampilan mendengarkan aktif dan komunikasi. Keterampilan komunikasi meliputi
keterampilan bertanya, menggali, berdiskusi serta meringkas
dan menyimpulkan. Strategi 5K digunakan secara penuh dalam
kompetensi keterampilan.
3. Kompetensi nilai dan sikap meliputi sikap ramah, inklusi, positif,
inovasi, inisiatif, kreatif, akomodatif, fleksibel dan kerja sama
serta nilai menghargai, menerima, mengakui, melindungi dan
menghormati perbedaan atas dasar kesetaraan.
2.3. Efektivitas Konseling Sesama Berbasis Hak
Konseling sebagai sebuah pendekatan yang membawa
perubahan hidup klien lebih baik dan lebih positif. Pendekatan
konseling sesama berbasis hak menjadi satu model intervensi
konseling pengurangan stigma, dan diakui efektif dengan mengedepankan pada pengetahuan dan penyadaran hak. Konseling
berbasis hak (rights-based counseling model) yang melibatkan
konselor sesama/awam, yang dalam buku ini dinamakan konseling sesama berbasis hak (rights-based peer counseling model)
Pengalaman Sukses Konselor Sesama/Awam di Empat Puskesmas Kabupaten Subang Jawa Barat
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dikembangkan dari sebuah kerja penelitian dan intervensi
pengurangan stigma SARI (Stigma Assessment, Reduction of Impact)
Project, Kabupaten Cirebon Jawa Barat 2010-2014. Keberhasilan
konseling sesama berbasis hak merupakan upaya inovasi
pengurangan stigma di kalangan orang yang pernah mengalami
kusta dan orang dengan disabilitas dapat dilihat dari beberapa
pengalaman di bawah ini:
1. Hasil evaluasi terhadap konseling sesama berbasis hak di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 2010-2014.
a. Evaluasi kuantitatif menggunakan Sari Stigma Scale (SSS)
dengan 67 responden berhasil menurunkan stigma diri:
• Rasa malu dari 46,2% turun ke 29,9%
• Merasa diri kotor/ jijik dari 57,7% turun ke 31,4%
• Merasa tidak sebaik orang lain dari 52,2% turun ke 29,9%
b. Evaluasi kualitatif menggunakan wawancara mendalam
dengan 67 responden, 2 di antaranya:
Responden

Sebelum konseling

Setelah konseling

Perempuan
33 tahun

Saya mengisolasi diri
saya sendiri karena
saya takut penyakit
saya menular ke diri
orang lain.

Saya menjadi paham dengan
penyakit saya, saya sudah tidak
khawatir lagi, saya percaya diri
bertemu dan menjelaskan
kepada banyak orang, penyakit
dan diri saya tidak menular.

Laki-laki
22 tahun

Saya bersembunyi,
karena saya selalu diperlakukan sebagai
orang sakit.

Saya tahu penyakit saya bisa
sembuh, saya menjadi yakin
yakin saya sehat, saya punya
hak untuk bicara dan berbuat
sesuatu tanpa mempedulikan
orang bicara.
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2. Hasil evaluasi terhadap konseling sesama berbasis hak di
Kabupaten Sampang, Situbondo dan Pasuruan, Jawa Timur,
2016-2018.
a. Evaluasi kuantitatif menggunakan pre & post counseling assessment dengan 180 klien rata-rata berhasil mengurangi
stigma dari 62% berkurang menjadi 17%.
b. Evaluasi kualitatif menggunakan percakapan konseling dengan 180 klien, lima di antaranya:
Identitas

Sebelum konseling

Setelah konseling

Perempuan

Menutup diri, diam dan Mulai mau menyapa, senyum bila
menolak diajak bicara. disapa dan ditanya, mulai mau bicara tapi masih perlu ditanya, jawabannya pendek-pendek dan sesekali menunjukkan keberanian
bertanya.

Laki-laki
23 tahun

Diam, diajak bicara memalingkan wajah, menundukkan kepala, tak
mau keluar rumah.

Lebih santai, sudah mau diajak
kumpul-kumpul di kelompok disabilitas desa, sudah berani bicara
tanpa menundukkan kepalanya.

Perempuan
60 tahun

Tidak mau keluar rumah dilarang oleh
anaknya, kedua matanya tidak bisa menutup dan ia malu.

Mau keluar rumah, duduk diteras
saja, dengan konseling keluarga,
anaknya sudah memperbolehkan
ibunya keluar rumah, rajin berobat
dan perawatan, mata kanannya
mulai bisa menutup sedikit, ia senang dan tidak malu lagi.

Perempuan
41 tahun

Minder dan tidak mau
keluar rumah, berbicara sedikit dan selalu
memalingkan muka
saat bicara.

Sudah mau keluar rumah, sudah
berani menatap wajah saat diajak
bicara, kembali melakukan
kegiatan menjahit di rumah.

Laki-laki

Kurang percaya diri,

Lebih percaya diri, sudah mengerti

30 tahun
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42 tahun

merasa minder, tidak
tahu dan bingung
dengan sakitnya.

kusta dan tidak takut lagi karena
sudah tahu cara mengobatinya,
sudah mau keluar rumah bertemu
dengan tetangga tetapi masih berdiri saja di depan rumah.

3. Hasil evaluasi terhadap konseling sesama berbasis hak di Kelompok Perawatan Diri (KPD) Kabupaten Subang, Jawa Barat,
2018-2019.
a. Evaluasi kuantitatif menggunakan pre & post counseling assessment dengan 38 klien diperoleh gambaran:
• Rasa malu dari 63,2% berkurang menjadi 2,6%.
• Rasa takut dari 57,9% berkurang menjadi 2,6%.
• Rasa khawatir dari 52,6% berkurang menjadi 2,6%.
• Merasa diri tidak berharga dari 42,1% berkurang menjadi 0%.
b. Evaluasi kualitatif menggunakan percakapan konseling dengan
38 klien, 3 di antaranya:
Identitas

Sebelum konseling

Setelah konseling

Laki-laki
40 tahun

Tertutup, dijauhi istri,
Lebih percaya diri, mulai mau bicamenolak perawatan diri. ra, hubungan suami istri mulai
membaik, berani mendatangi istri,
rajin perawatan diri.

Perempuan
30 tahun

Malu, takut penyakitnya Mau bergabung di KPD, tahu dan
menular, diam di rumah paham penyakitnya tidak menular
setelah minum obat, sudah berani
bertetangga.

Laki-laki
35 tahun

Khawatir dengan luka
di kaki, malu bertemu
orang, merasa membebani keluarga.
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Efektivitas keberhasilan konseling sesama berbasis hak sebagai
model pendekatan menjadi satu upaya inovasi dalam pengurangan
stigma baik stigma diri dengan konseling individu, stigma keluarga
dengan konseling keluarga dan stigma masyarakat dengan
konseling kelompok. Sebagai sebuah pendekatan yang inovatif,
konseling sesama berbasis hak mempunyai nilai tambah dan
manfaat lebih dengan hadirnya teman sesama sebagai konselor,
testimoni dan sharing pengalaman konselor sesama menjadi stimulasi utama dan pertama membawa klien pada perubahan
hidup yang lebih baik dan lebih positif dengan berani mengakui
diri dan meminta lingkungan mengakui dirinya sebagai bagian
dari keragaman masyarakat yang tidak dapat lagi dipisahkan.
Menutup pembahasan bab ini, konseling sesama berbasis hak
menjadi satu kontribusi efektif dan advokatif bagi pemenuhan
hak bebas stigma bagi orang-orang yang terstigma seperti orang
yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas serta
komunitas lainnya karena penyakit kronis tertentu seperti HIV/
AIDS, komunitas terpinggirkan karena suku, warna kulit ataupun
orientasi seksual.
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BAGIAN

3
PARTISIPASI ORANG YANG
PERNAH MENGALAMI KUSTA
SEBAGAI AGENT OF CHANGE
SEBAGAI PENDEKATAN DALAM
UPAYA MENGURANGI STIGMA
DAN DISKRIMINASI
Franciscus Adi Prasetyo
Pendahuluan
Miskonsepsi tentang kusta adalah akar masalah yang menyebabkan sulitnya mengurangi stigma dan diskriminasi masyarakat
terhadap individu yang mengalami kusta. Sumber kesalahan tersebut merujuk pada dua aspek; Pertama, keyakinan yang bersumber
dari agama individu yang menyatakan larangannya untuk menikah
dengan seseorang apabila ditemukan salah satu anggotanya pernah mengalami kusta. Atau, pada pandangan agama lain yang juga
menyatakan bahwa kusta merupakan takdir atau hukuman dari
Tuhan; Kedua, kusta dipandang sebagai penyakit yang menyebabkan terjadinya kecacatan. Pengobatan yang telah dijalani, tidak
akan menghentikan terjadinya deformities bentuk tubuh serta termutilasinya anggota tubuh akibat kusta, hingga akhirnya merasa
tidak berdaya dan putus asa; Ketiga, kusta merupakan penyakit
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turunan yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya (Rao,
2015).
Upaya untuk menyingkap mitos tentang kusta terusmenerus di lakukan untuk mematahkan stigma dan diskriminasi
masyarakat. Perlahan-lahan, seiring dengan berkembangnya ilmu
pengetahuan di bidang medis, pada akhirnya pemahaman manusia tentang kusta sampai pada sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa penyakit kusta disebabkan oleh mycobacterium leprae
bacteria yang dicirikan munculnya granuloma pada saraf, sistem
pernafasan, kulit, dan mata (http://www.who.int/mediacentre). Berbagai riset yang dilakukan terus berupaya memberikan informasi
yang komprehensif, termasuk penelitian yang menyatakan bahwa penyakit kusta ini memang identik dengan kemiskinan dengan
lingkungan tempat tinggal yang kurang higienis serta berhubungan dengan pekerjaan kasar serta yang sehari-hari bekerja dengan
mengolah tanah seperti petani (Sinha, Banerjee, & Singh, 2010;
Navon, 1998). Fakta ilmiah tersebut secara tegas menyatakan
bahwa kusta tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal
yang bersifat mistis atau mitos seperti yang selama ini telah diyakini oleh masyarakat.
Fakta ilmiah tersebut ternyata tidak secara otomatis
merubah cara pandang manusia. Harus diakui dengan jujur, bahwa
realita kehidupan sosial orang dengan kusta sampai dengan hari
ini, masih dipandang keliru oleh sebagian masyarakat akibat masih
memegang teguh keyakinan yang salah tentang kusta. Bahkan,
kemajuan tingkat pendidikan juga belum mampu menghilangkan
stigma masyarakat terhadap orang dengan kusta yang tetap meyakini kusta sebagai bagian dari hukuman atas dosa masa lalu yang
dilakukan oleh keluarga dari generasi sebelumnya (Sinha, Banerjee,
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& Singh, 2010). Stigma dan diskriminasi terhadap Orang Yang
Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) itu sendiri dibangun dengan
mengacu berdasarkan pada stereotype masyarakat, pengetahuan
dan status ekonomi seseorang, pendidikan dan kemampuan
berpartisipasi di masyarakat sebagai parameternya (Adhikari, dkk.,
2013). Oleh karena itu, untuk menghindari stigma dan diskriminasi,
OYPMK mengembangkan sebuah mekanisme pertahanan diri
agar terhindar dari perlakuan yang tidak menyenangkan, atau
dikenal dengan perilaku antisipasi stigma (stigma anticipation).
Terutama sekali yang harus mengalami disabilitas fisik karena
memiliki kerentanan terstigma dan diskriminasi yang tinggi yang
dapat berpengaruh terhadap kualitas hidup sehatnya (van Brakel,
dkk, 2012). Perilaku yang dipilih orang yang terpapar kusta adalah
dengan menjaga kerahasiaan agar terhindar dari pengamatan orang
lain, mengendalikan emosinya, dan pada akhirnya berdampak pada
perilaku penundaan untuk mengakses layanan kesehatan yang
dibutuhkannya (Rafferty, 2005).
Implikasinya, OYPMK harus menghadapi berbagai bentuk
stigma dan diskriminasi seperti penolakan oleh lingkungan sosial, menjadi korban kekerasan, perceraian, kehilangan pekerjaan,
kehilangan rasa percaya diri, dan kehilangan penghargaan dari
lingkungannya (Singh, 2012; van Brakel, W. H.,2003). Catatan
penting yang juga perlu digarisbawahi adalah sebuah hasil penelitian di Afrika Selatan menyatakan bahwa sepertiga OYMPK
di negara tersebut terpaksa mengalami pengabaian dari pasangannya (Scott, J.,2000). Hal inilah yang mendasari WHO untuk
mengategorikan kusta sebagai complex disease, sebab selain isu
kesehatan, di dalamnya terdapat isu sosial kultural, ekonomi, dan
psikologis (Castro, Erazo, & Gunturiz, 2018). Oleh karena itu,
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tidak dapat di pungkiri apabila OYPMK memiliki kerentanan dalam
menjaga atau meningkatkan kualitas hidupnya akibat mengalami
masalah kesehatan fisik, gangguan psikologis, hubungan sosial yang
renggang, dan masalah lingkungan lainnya (Tsutsumi, dkk., 2007).
Singkatnya, OYPMK menjadi tidak berdaya untuk membela hakhaknya akibat besarnya tekanan sosial yang harus dihadapinya.
Menyikapi situasi yang kurang berpihak pada OYPMK
tersebut, pertanyaan mendasarnya adalah: bagaimana dampaknya
OYPMK terhadap kejiwaannya? Situasi serius yang harus
diperhitungkan adalah potensi gangguan kejiwaan sebagai
konsekuensi logis akibat beratnya tekanan sosial dari stigma dan
diskriminasi. Gangguan kejiwaan pada OYPMK tersebut dipicu
oleh menguatnya perasaan-perasaan negatif ketika seseorang
menyadari dirinya mengalami tanda-tanda kusta pada tubuhnya.
Rasa takut dan malu yang dialaminya, kemudian berkembang
menjadi kecemasan dan depresi, dan pada puncaknya menciptakan
hambatan berpartisipasi dan eksklusi sosial (Rafferty, 2005).
Bentuk-bentuk emosi negatif lain yang juga turut menguat dan
menguasai OYPMK adalah penolakan (denial), marah, frustasi,
depresi, kecemasan, dan merasa hampa (Eidt, 2004). Di atas itu
semua, risiko fatal yang sangat mungkin dialami oleh OYPMK
berpotensi melakukan percobaan bunuh diri atau melakukan
bunuh diri (Rafferty, 2005).
Kondisi serupa, sesungguhnya juga dialami oleh OYPMK dan
orang-orang yang sedang mengalami gejala kusta di Kabupaten
Subang, Jawa Barat. Salah seorang klien yang dikunjungi
menceritakan bahwa ketika istrinya mengetahui bahwa dirinya
mengalami kusta, maka istrinya langsung pergi dengan membawa
anak satu-satunya kembali ke rumah orang tuanya di daerah
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Cirebon dengan alasan takut tertular. Perasaan ditinggalkan oleh
istri dan anak terasa semakin memberatkan mental klien yang
sedang berusaha menjalani terapi pengobatan. Istri dan anak
yang diharapkan menjadi pemberi motivasi, justru telah pergi
meninggalkannya. Harus pula diakui, bahwa OYPMK juga harus
menanggung rasa malu karena menjadi korban bullying sehingga
merasa rendah diri. Pengalaman ini dirasakan oleh salah seorang
konselor sesama yang diolok-olok pada saat berjualan oleh anakanak. Rasa marahnya ditahan di dalam hati, dan hanya berusaha
memaklumi sikap anak-anak yang walaupun tidak pantas, tetapi
belum memahami bahwa akibat perbuatannya telah menyebabkan
orang lain merasa dipermalukan di depan umum. Dua kasus ini
paling tidak telah mewakili kondisi kejiwaan OYPMK yang juga
berpotensi mengalami depresi akibat kusta yang dialaminya.
Mengembangkan Sistem Pelayanan Holistik: Mengisi Ruang Kosong
Menyikapi stigma dan diskriminasi, beserta dampak buruk
terhadap OYPMK, maka berbagai model intervensi terus
menerus dikembangkan sebagai bentuk inovasi program sehingga
dapat dipastikan bahwa di masa yang akan datang, OYPMK dapat
semakin terlindungi hak-haknya serta berkurangnya stigma dan
diskriminasi masyarakat. Beberapa strategi intervensi yang
dikembangkan seperti; Pertama, mengintegrasikan layanan kusta
di pusat layanan kesehatan yang berdekatan dengan domisili
sehingga lebih terjangkau; Kedua, memberikan informasi, edukasi,
dan komunikasi; Ketiga, program rehabilitasi sosial ekonomi;
Keempat, mengganti terminologi; dan, Kelima, konseling (Castro,
Erazo, & Gunturiz, 2018). Pengembangan program ini menjadi
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lebih holistik, karena telah menyertakan seluruh komponen yang
memang saling berkaitan dalam penanganan kusta yaitu medis,
sosial, ekonomi, dan psikologis.
Secara praktik, Kabupaten Subang, Jawa Barat, termasuk
salah satu kabupaten di Indonesia yang telah mengimplemetasikan
teori tersebut dalam program intervensi kusta di wilayahnya.
Pada hari ini, dapat ditemukan bahwa puskesmas dan puskesmas
pembantu di Kabupaten Subang telah menyiapkan akses layanannya
berdekatan dengan letak domisili warga masyarakat yang
mengalami kusta. Model pendekatan ini dapat dinyatakan sebagai
upaya untuk mengatasi hambatan geografi dan transportasi yang
mahal apabila untuk kebutuhan kesehatannya hanya dapat dilayani
di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Subang.
Tidak hanya terbatas pada hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
Subang pun secara khusus melengkapi mutu layanannya dengan
berorientasi pada kebutuhan warga masyarakat yang mengalami
kusta dengan cara membentuk dan menunjuk tim Puskesmas yang
bertanggung jawab melayani orang-orang yang mengalami kusta,
obat-obatan, menyediakan lembar informasi edukasi, sampai
dengan membentuk Kelompok Perawatan Diri (KPD) yang di
dalamnya juga melibatkan OYPMK.
Langkah lain yang dilaksanakan berkaitan dengan
upaya meningkatkan kesadaran minum obat, deteksi dini, dan
pengurangan stigma di masyarakat, Puskesmas-puskesmas juga
melakukan kegiatan kunjungan rumah khususnya kepada pasienpasien yang terindikasi belum memiliki kesadaran yang baik dalam
kontrol rutin ke Puskesmas. Kasus-kasus seperti ini juga menjadi
perhatian sebab tidak tertutup kemungkinan hal tersebut terjadi
akibat rasa malu, takut, dan khawatir kondisinya diketahui oleh
Pengalaman Sukses Konselor Sesama/Awam di Empat Puskesmas Kabupaten Subang Jawa Barat

33

Praktik Terbaik

orang lain, sehingga memilih untuk tidak berkunjung secara
rutin ke Puskemas. Petugas kusta di level operasional seperti
Puskesmas, harus mampu menjangkau pasiennya apabila diketahui
berdasarkan data dokumentasi kontrol berobat, ternyata
diketahui tidak melakukannya dalam kurun waktu tertentu.
Upaya tersebut di atas merupakan bentuk dari keinginan
penyedia layanan kesehatan untuk lebih mendengar secara langsung
apa permasalahan, harapan, serta langkah yang akan dilakukan
oleh masyarakat, dalam hal ini orang yang sedang mengalami kusta
sesuai dengan kondisinya masing-masing (Adi, 2013). Penyedia
layanan memposisikan dirinya menjadi pendengar yang baik (good
listener) sehingga mampu memahami permasalahan-permasalahan
secara komprehensif agar dapat mengembangkan program layanan
yang semakin mendekati kebutuhan riil masyarakatnya. Manfaat
lain yang diperoleh dari pendekatan ini adalah petugas Puskesmas
adalah langkah pengikisan budaya stigmatis masyarakat secara
perlahan, sekaligus untuk meraih dukungan sosial dari lingkungan
terdekat pasien/ klien/ OYPMK, seperti keluarga dan tetangga
dengan cara memberikan edukasi yang benar tentang kusta.
Kebijakan pro aktif dalam bidang kesehatan ini merupakan
langkah progresif dari penyedia layanan sebagai salah satu sistem
sumber yang berfokus pada pasien/klien agar dapat memahami
tingkatan masalahnya, mengikuti perkembangan selama proses
intervensi berjalan, dan melakukan terminasi sesuai dengan waktu
yang tepat (Pike, 2008). Pihak pemerintah, yang dalam hal ini
diwakili oleh Puskesmas, melalui pelayanan berfokus pada klien,
sesungguhnya ingin memastikan bahwa individu-individu sebagai
mikro kosmis dari Kabupaten Subang sebagai makro kosmisnya,
tetap dapat memiliki kembali derajat kesejahteraan dalam aspek
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kesehatan sampai pada level maksimal. Satu hal penting juga yang
harus digarisbawahi adalah program dan kegiatan sebagaimana
tersebut di atas juga bagian dari pengkomunikasian tentang tugas
dan fungsi negara sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945
serta Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
sebagai cermin dari kehadiran negara yang menjamah sampai pada
sudut-sudut wilayahnya yang sebelumnya belum dapat terlayani
secara maksimal.
Pencapaian dalam pengembangan program pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan angka kusta di Kabupaten
Subang harus mendapatkan apresiasi positif. Harus diakui secara
jujur, bahwa tidak mudah untuk melaksanakan serangkaian target
melalui aktivitas yang beragam dan kadang harus dilaksanakan
dalam waktu berdekatan. Namun berkat komitmen, keseriusan,
serta kepedulian terhadap sesama terbukti mampu mengatasi
hambatan-hambatan yang muncul selama prosesnya. Oleh karena
itu, sangatlah penting di dalam buku ini disajikan matriks program
layanan pemberantasan kusta di Kabupaten Subang.
Gambar 1. Peta layanan kusta di Kabupaten Subang

Sumber: Data diolah, 2018
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Gambar ini merefleksikan sebuah sistem pelayanan bidang
kesehatan yang telah memperluas bidang pelayanannya menjadi
beberapa sub bidang dengan memperluas cakupannya pada unsur
psikologis, sosial, dan budaya yang mempengaruhi perilaku manusia
berkaitan dengan perawatan kesehatan dirinya. Melalui kegiatan
konseling, kunjungan rumah, serta kelompok perawatan diri,
pasien/ klien dilibatkan dalam proses perubahan kognisi, afeksi,
nilai, dan perilaku. Perubahan yang ditargetkan mencakup; Pertama,
penerimaan dirinya untuk berdamai dengan kusta. Emosi negatif
seperti kekecewaan, kemarahan, dan penyangkalan dilatih untuk
berusaha dikendalikan; Kedua, mendorong keberaniannya untuk
terintegrasi kembali dengan lingkungan sosialnya serta mampu
memiliki kelentingan (coping) terhadap perilaku diskriminatif
yang mungkin sekali dapat terjadi, baik disengaja maupun tidak
disengaja; Ketiga, memandirikan klien/ pasien/ OYPMK agar
mampu merawat dirinya sendiri dengan mempergunakan potensipotensi yang dimiliki dan dapat dikembangkan; dan, Keempat,
meningkatkan penerimaan masyarakat melalui pengurangan
stigma, sehingga masyarakat bersedia menerima dan mendukung
proses penyembuhan dan keberfungsian sosial klien/ pasien/
OYPMK.
OYPMK Sebagai Agent of Change Potensial
Menyediakan layanan komprehensif, tentu saja membutuhkan mobilisasi sumber daya yang besar, sebab hal tersebut berkaitan dengan target-target yang harus dicapai, jangkauan area yang
luas, serta jumlah orang yang harus dilayani. Pada realitanya, implementasi layanan tersebut masih ditemukan adanya kesenjangan
antara ketersediaan tenaga profesional dengan banyaknya jum36
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lah kasus yang harus dilayani, sehingga dirasakan kurang optimal.
Kesenjangan ini perlu disikapi secara serius guna memastikan
bahwa di masa datang, kualitas pelayanan menjadi semakin baik
demi terpenuhinya hak-hak masyarakat atas kesehatan. Elemen
kunci yang harus terus dikembangkan adalah partisipasi (Ife dan
Tesoriero, 2008) yang dapat dipandang sebagai alat atau tujuan di
dalam pengembangan masyarakat.
Secara serius, partisipasi masyarakat, dalam hal ini OYPMK
telah diperhitungkan menjadi bagian yang terlibat langsung di
dalam proses perubahan jangka panjang untuk membangun
masyarakat dengan budaya yang ramah serta terbuka terhadap
orang-orang yang memiliki kerentanan mengalami stigma dan
diskriminasi. Sebelum melangkah lebih jauh membahas tentang
signifikansi partisipasi OYPMK dalam pembangunan bidang
kesehatan, terutama penyakit menular, akan lebih membahas
secara singkat tentang partisipasi yang merupakan dasar dari peran
OYPMK sebagai anggota masyarakat. Partisipasi diklasifikasikan
ke dalam dua besaran; Pertama, partisipasi sebagai cara artinya
partisipasi diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan
memanfaatkan sumber daya, bersifat jangka pendek, digunakan
dalam program pemerintah dan pasif; Kedua, partisipasi sebagai
tujuan artinya masyarakat sejak awal diupayakan untuk terlibat
berpartisipasi dengan menggunakan inisiatif-inisiatif dengan fokus
untuk meningkatkan kesejahteraan. Bersifat jangka panjang, aktif,
dan dinamis (Ife & Tesoriero, 2008).
Posisi partisipasi OYPMK pada program “Konseling Sesama
Berbasis Hak” yang merupakan hasil kerja sama antara Dinas
Kesehatan Kabupaten Subang, Mimi Institute, dan NLR memang
masih pada tahap partisipasi sebagai cara mencapai tujuan.
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Partisipasinya sedang dalam proses diperluas, tidak hanya sebatas
sebagai penggiat dalam kegiatan kelompok perawatan diri, tetapi
mulai sedikit didorong maju ke depan sebagai peer counsellor untuk
orang-orang dengan kusta yang belum memiliki kesadaran diri
berobat, perawatan diri, serta masih merasa malu karena takut
mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Optimalisasi
peran ini membutuhkan persyaratan agar dapat dilaksanakan
sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas
menjadi salah satu persyaratan yang harus dilakukan di dalam
keterlibatan OYPMK di dalam tim kerja penanggulangan kusta.
Pengembangan kapasitas dikutip oleh Independent Advisory Council
to the NDIS (2015) dengan merujuk pada definisi UNDP tahun
1997:
“The process by which individuals, groups, organisations, institutions,
societies and countries develop their abilities, individually and
collectively to perform functions, solve problems, set and achieve
objectives, and understand and deal with their development needs in
a broader context and in a sustainable manner.”

Menyadari pentingnya peningkatan kapasitas tersebut, maka,
Mimi Institute sebagai pelaksana program menyelenggarakan 3
(kali) tahap kegiatan pengembangan kapasitas untuk peningkatan
kemampuan dari segi pengetahuan, keterampilan, dan nilai sehingga
mampu memperoleh pemahaman tentang masalah/ kebutuhan
dari warga masyarakat yang akan didampingi. Materi-materi yang
disampaikan mencakup pengetahuan tentang konsep dan tipe
disabilitas, kusta dan masalah yang dihadapi, seperti stigma dan
diskriminasi, konseling sebaya, teknik pengumpulan data melalui
wawancara dan observasi, serta pembuatan pelaporan kegiatan.
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Berdasarkan pada hasil laporan kegiatan yang disampaikan,
secara umum dapat diketahui bahwa peran OYPMK dalam
upaya pengurangan stigma dan diskriminasi dapat kategorikan
baik. Beberapa klien yang didampingi mulai berani untuk keluar
rumah, menghadiri acara edukasi kusta di masyarakat, berinisiatif
mengambil obat ke Puskesmas, mengetahui cara perawatan diri,
dan merasa tidak sendiri karena dikunjungi. Selain itu, berdasarkan
hasil evaluasi, kinerja yang diperlihatkan oleh OYPMK selama
proses kegiatan berlangsung juga menunjukkan hasil memuaskan,
seperti, Pertama, komitmen atas tanggung jawabnya dilaksanakan
sepenuh hati, bahkan harus dilakukan pada malam hari sesuai
dengan kesepakatan waktu; Kedua, bersedia terbuka dan
menjadikan dirinya sendiri yang mengalami disabilitas sebagai
contoh bagi orang-orang dengan kusta yang tidak patuh atau
terlambat berobat ke Puskesmas; Ketiga, bersedia menjangkau
klien yang lokasi rumahnya relatif jauh; Keempat, mampu tampil
sebagai peer educator ketika keluarga klien berkumpul untuk
mendengarkan penjelasan OYPMK.
Hasil kerja yang diperlihatkan ini telah cukup untuk
dijadikan sebagai bukti otentik bahwa OYPMK adalah sumber
daya manusia potensial yang dapat dilibatkan sebagai agent of
change dalam proses perubahan sosial di masyarakat menuju
masyarakat yang inklusi, ramah, dan terbuka bagi orang-orang
yang hidup dengan kusta. Posisinya sebagai subyek pembangunan
di masyarakat patut diperhitungkan, terutama berkaitan dengan
pengalaman hidupnya dengan kusta yang merupakan pengetahuan
yang dapat dibagikan untuk mengedukasi orang lain, sehingga
mampu menemukan solusi dari kesulitan hidup yang ditimbulkan
akibat mengalami kusta.
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BAGIAN

4
PENGALAMAN BEKERJA SEBAGAI
TIM KONSELING SESAMA/AWAM
BERBASIS HAK DI
KABUPATEN SUBANG
Franciscus Adi Prasetyo
Mimi Mariani Lusli

Bagian IV dari buku ini secara khusus mengisahkan tentang
pengalaman para anggota tim konseling sesama/ awam dari empat
perwakilan Puskesmas yang telah terlibat sejak awal di dalam proses implementasi model intervensi ini. Sekurang-kurangnya terdapat dua alasan penting yang melandasinya, Pertama, pengisahan ini
merupakan bagian dari bentuk apresiasi atas kinerja maksimal yang
telah dilaksanakan oleh seluruh anggota tim selama masa intervensi model tersebut di Kabupaten Subang. Harus diakui secara
jujur bahwa selama proses bekerja, seluruh anggota tim mampu menaklukkan satu kendala terbesar yang berpotensi menjadi penghambat yaitu waktu. Setiap anggota tim, telah memiliki
aktivitas masing-masing, dan diperlukan negosiasi internal untuk
menyepakati satu waktu yang memungkinkan seluruh anggota
tim dapat turun lapangan bersama-sama, bahkan terkadang harus
mengambil waktu setelah magrib, karena hanya pada saat itulah
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seluruh anggota tim memiliki waktu. Persoalan lain yang harus
diatasi adalah letak geografis klien yang cukup sulit dijangkau, sehingga membutuhkan upaya ekstra agar dapat mencapai lokasi rumahnya. Tentu saja masih banyak sekali dinamika yang terlibat di
dalamnya, sehingga, diperlukan satu bagian tersendiri untuk menceritakannya. Kedua, pengalaman praktik para tim konseling sesama/ awam berbasis hak ini dapat menjadi rujukan pengetahuan
yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan model intervensi ke depan. Pengalaman-pengalaman inilah yang nantinya dapat berperan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari model intervensi ini, sehingga diharapkan pada suatu
hari nanti, apabila terdapat rencana untuk menerapkannya kembali, akan didapatkan sebuah model hasil pengembangan yang
sesuai dengan konteks lokal masyarakat di Kabupaten Subang.

TIM KONSELING SESAMA/AWAM
PUSKEMAS PAGADEN
Memilih Anggota Tim Handal
Umi Pariah atau sehari-hari disapa Ibu Umi, adalah salah
seorang perawat Puskesmas Pagaden, Subang. Tugas sehari-harinya adalah melayani anggota masyarakat yang mengalami kusta.
Terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan konseling
berbasis hak yang diselenggarakan atas kerja sama tiga institusi,
yaitu NLR, Mimi Institute, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, maka Puskesmas Pagaden merupakan salah satu Puskesmas
yang ditunjuk untuk terlibat di dalam kegiatan tersebut. Awal mulanya, Ibu Umi tidak memahami sama sekali tentang ruang lingkup
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kegiatan yang akan diikutinya tersebut. Diceritakan oleh Ibu Umi,
bahwa ketika pertama kali dihubungi oleh Bapak Suwata, Penanggung Jawab Program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang,
saat itu Ibu Umi sedang tidak masuk kerja. Saat dijelaskan kalau
Ibu Umi diminta untuk menjadi salah satu peserta, respon Bu Umi
hanya mengiyakan saja, walaupun sebenarnya juga belum memiliki
gambaran sedikitpun tentang konseling. Tidak terbayangkan sama
sekali kalau nanti pelatihan yang akan diikutinya ini berdurasi 3
bulan. Selama ini, acuan Ibu Umi adalah pengalaman pelatihan sebelumnya yang paling lama hanya 1 minggu.
Pada pertemuan pertama di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Ibu Umi bersama dengan Kepala Puskesmas Pagaden, dr. Anggraeni Ginting, ikut menghadiri untuk mendengarkan arahan yang disampaikan oleh Tim Mimi Institute. Bersamaan
dengan penjelasan yang disampaikan oleh Tim Mimi Institute, saat
itu pula Ibu Umi Pariah terkejut karena harus menjalani program
selama 3 bulan, ditambah lagi adanya tugas tambahan untuk merekrut 2 orang anggota tim yang terdiri 1 orang yang pernah mengalami kusta dan 1 orang disabilitas. Khusus anggota tim dengan latar belakang orang yang pernah mengalami kusta, Ibu Umi
tidak merasa bingung karena sudah memiliki kandidat yaitu Kang
Dasuki, ketua Kelompok Perawatan Diri (KPD) Puskesmas Pagaden. Kang Dasuki yang menerima kabar dari Ibu Umi, bahwa
dirinya akan dilibatkan sebagai anggota tim yang mewakili Puskesmas Pagaden, merasa bersyukur. Bagi Kang Dasuki, kegiatankegiatan semacam ini memang sudah tidak asing bagi dirinya, sebab sebagai ketua Kelompok Perawatan Diri, dirinya sudah terbiasa untuk menghadiri kegiatan-kegiatan serupa. Alasan utama
Kang Dasuki menerima tawaran Ibu Umi karena terdorong rasa
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ingin tahu tentang pelatihan konseling. Selama ini, Kang Dasuki
sama sekali belum pernah mengetahui tentang konseling sehingga
hal tersebut menarik minat dirinya untuk bergabung.
Tetapi untuk orang dengan disabilitas, Ibu Umi merasa
kebingungan untuk menemukan orang yang sesuai. Data di
Puskesmas Pagaden tentang orang dengan disabilitas juga tidak ada.
Isi pikiran Bu Umi berputar-putar berusaha mencoba mengingatingat barangkali pernah ada satu atau dua orang disabilitas
yang tanpa sengaja pernah dikenalnya. Dan hasilnya, ia tidak
menemukan satu sosok yang dapat direkomendasikan sebagai
anggota timnya. Menyikapi penugasan yang diberikan tersebut, dr.
Anggraeni Ginting lantas memberikan solusi kepada Ibu Umi agar
menyelenggarakan audisi ke tiap-tiap desa di wilayah Kecamatan
Pagaden, dan melibatkan bidan desa setempat. Saat itu juga, dr.
Anggraeni Ginting mengumumkan di whatsapp group bahwa ada
kegiatan pelatihan konselor dan membutuhkan orang dengan
disabilitas yang akan dilatih menjadi konselor. Harapan untuk
mendapatkan respon positif dari bidan desa tentang kandidat orang
dengan disabilitas ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan.
Ibu Umi sangat galau karena tidak ada informasi tentang orang
disabilitas di desanya yang dikirimkan dari para bidan desa hingga
batas waktu semakin mendesak. Sisa waktu yang hanya tinggal
2 minggu sebelum pelatihan akan dimulai sungguh menimbulkan
ketidaknyamanan dalam diri Ibu Umi, sebab satu tanggung
jawabnya belum dapat diselesaikan. Tak disangka-sangka oleh Ibu
Umi, salah seorang temannya memberitahu kalau ada kenalannya
yang memenuhi kriteria sebagai orang dengan disabilitas yang
bernama Ibu Denny. Ibu Umi pun lalu menghubungi Ibu Denny
melalui nomor telepon yang diberikan oleh temannya tersebut.
Pengalaman Sukses Konselor Sesama/Awam di Empat Puskesmas Kabupaten Subang Jawa Barat
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Pada kontak awal tersebut, Ibu Umi menjelaskan kepada Ibu
Denny kalau memang bersedia mengikuti program, maka harus
terlibat selama 3 bulan. Setelah mendapatkan ijin dari suami, satu
minggu kemudian Bu Denny menyatakan kesanggupannya untuk
menjadi bagian dari tim Puskesmas Pagaden mengikuti program
pelatihan konseling berbasis hak. Dengan demikian, tim Puskesmas
Pagaden pun telah tersusun secara lengkap terdiri dari Ibu Umi,
Kang Dasuki, serta Ibu Denny.
Susunan anggota tim konseling berbasis sebaya Puskemas
Pagaden ternyata harus mengalami perubahan, sebab pasca
mengikuti kegiatan pelatihan tahap I di Hotel Fave, Ibu Denny
memilih untuk mengundurkan diri. Ibu Umi lantas bergerak cepat
dan berhasil menghubungi Ibu Wiwin, salah seorang perempuan
disabilitas daksa pada bagian kaki. Tawaran yang diberikan Bu Umi
tidak langsung disambut oleh Bu Wiwin. Respon awal Ibu Wiwin
ketika mendapat tawaran pertama kali merasa takut, sebab selama
ini belum pernah berinteraksi dengan orang kusta. Sebelum
memutuskan bersedia bergabung, Ibu Wiwin berkonsultasi
terlebih dahulu dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga tidak
mengijinkan karena khawatir mengganggu pekerjaan utama Ibu
Wiwin sebagai penata rias. Namun, Ibu Wiwin merasa penasaran
untuk ikut, di samping itu, pekerjaannya juga fleksibel dari sisi
waktu, sehingga dapat disesuaikan apabila ada konsumen yang
membutuhkan jasanya. Selain itu, Bu Wiwin juga menilai perlunya
memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan-kegiatan positif di
saat sedang tidak ada konsumen. Bu Wiwin menilai kesempatan
yang sampai kepadanya ini membuka ruang untuk menuntut ilmu
guna menambah wawasan, walaupun dalam hatinya masih ada
rasa takut terhadap penularan kusta.
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Niat kuat Bu Wiwin untuk memasuki dunia baru yang selama ini tidak pernah disentuhnya telah mengantarkan dirinya menjadi bagian tim kerja Puskemas Pagaden. Bu Umi juga membantu
meyakinkan Bu Wiwin bahwa pekerjaan yang akan dilakukan adalah pekerjaan kemanusiaan, dan membutuhkan orang-orang yang
berkomitmen untuk menolong sesamanya yang sedang dalam kesulitan. Lengkaplah kelompok konselor Puskesmas Pagaden yang
beranggotakan Ibu Umi, Ibu Wiwin, dan Kang Dasuki. Sebuah tim
andalan dari Puskesmas Pagaden yang sebelum terbentuknya tim
ini pun telah terbukti memiliki komitmen dan karya luar biasa untuk
menolong orang-orang yang mengalami kusta di wilayah kerjanya.
Pelatihan Konseling: Menambah Ilmu, Menambah
Teman
Setelah anggota timnya lengkap, Ibu Umi lalu mengirimkan
data-data anggota kelompoknya kepada Bapak Suwata, selaku
penanggung jawab dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Dan,
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tim konseling sebaya
berbasis hak Puskesmas Pagaden berkemas diri untuk mengikuti
kegiatan pelatihan tahap I tanggal 10-14 Desember 2018 di Hotel
Fave, Subang, dilanjutkan pada bulan Januari 2019, dan tahap akhir
pada bulan Maret 2019. Sebuah proses panjang yang tidak mudah
untuk dilalui oleh seluruh anggota tim. Kegiatan pelatihan dengan
jadwal yang padat disertai banyaknya tugas, dan terkadang juga
masih harus menghadapi rasa kantuk dan jenuh dalam mengikuti
kegiatan, merupakan bagian dari pengalaman hidup yang luar biasa.
Dengan banyaknya simulasi-simulasi di dalam kelas yang diselingi
dengan tawa cukup dapat mengurai rasa jenuh, lelah, dan rindu
pada keluarga di rumah.
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Proses panjang yang telah dilalui bersama, memang telah
menambah khasanah pengetahuan seluruh anggota tim. Bu Umi
merefleksikan bahwa pelatihan ini telah membuat dirinya mengetahui tentang konseling, stigma dan self-stigma, serta hak-hak orang
yang pernah mengalami kusta sebagai anggota masyarakat. Diakui
oleh Bu Umi, bahwa selama ini dirinya baru memahami tentang
self-stigma, dan melalui pelatihan inilah Bu Umi menjadi semakin
memahami tentang stigma. Selama proses mengikuti pelatihan, Bu
Umi belajar tentang 22 hak penyandang disabilitas dan UU No. 8
Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Informasi-informasi
ini sungguh menggerakkan hati Bu Umi bahwa ternyata pekerjaan
yang akan dilakukannya sungguh sangat berarti bagi orang lain
yang selama ini kesulitan keluar dari jeratan stigma dan self-stigma.
Ibu Umi merasa terharu dengan pengalaman luar biasa yang telah
diperolehnya. Sambil terisak, Bu Umi menceritakan betapa sulitnya
kehidupan orang-orang yang mengalami kusta secara pendidikan
dan ekonomi. Oleh karena itu, Bu Umi semakin menyadari
betapa mulianya pekerjaan yang selama ini dilakukannya. Tentu
tidak mudah melakukan pekerjaan tersebut, tetapi setiap kali
dapat menolong orang lain, Bu Umi merasakan kebahagiaan serta
syukur karena dipilih menjadi salah satu orang yang mendapatkan
kesempatan menolong sesamanya yang kesulitan.
Tantangan berat pertama yang dirasakan oleh Bu Umi
adalah saat harus praktik lapangan. Sejak keputusan Bu Denny
untuk memilih mengundurkan diri dari Tim Konseling, Bu Umi
hanya berdua dengan Kang Dasuki. Bu Umi merasa sedih ditinggal
oleh Bu Denny, tetapi Bu Umi menghargai pilihan yang diambil
oleh Bu Denny sebab keputusan itupun merupakan hak dari Bu
Denny. Suka atau tidak suka, Bu Umi tetap harus melangkah
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bersama dengan Kang Dasuki untuk menyelesaikan tugas yang
diberikan. Akhirnya, mulai tanggal 3 Januari 2019, Bu Umi dan
Kang Dasuki menjadi pasangan duet keren tim konselor dari
Puskesmas Pagaden untuk mendata masalah-masalah dari 10
orang orang yang pernah mengalami kusta dan orang dengan
disabilitas di wilayah Pagaden. Pasangan duet ini dengan tekun
menyusuri jalan-jalan dari satu kampung ke kampung yang lain
dengan perasaan gembira, mendatangi dan mendata satu per satu
orang yang pernah mengalami kusta dan orang disabilitas.
Kang Dasuki pribadi juga menilai bahwa pelatihan yang
telah dijalaninya ini memberikan pengalaman yang luar biasa.
Menurut Kang Dasuki, ilmu yang diterima selama kegiatan pelatihan menjadi konselor sangat dapat diterapkan pada kehidupan
sehari-hari. Ilmu yang diperoleh ini sangat berguna bagi Kang
Dasuki untuk berkomunikasi dan bergaul dengan masyarakat
luas. Banyaknya simulasi dan praktik yang diikuti oleh Kang
Dasuki ternyata juga melatih mental Kang Dasuki untuk tidak
malu. Diceritakan oleh Kang Dasuki bahwa sebagai orang baru
di Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dirinya
merasa malu untuk berbicara dengan orang lain, tetapi sejak mengikuti pelatihan di Kawah Candradimuka selama tiga tahap, saat
ini Kang Dasuki sudah mampu untuk berbicara sambil menatap
wajah orang lain, terutama sekali saat di kegiatan-kegiatan resmi
yang dihadiri oleh banyak peserta dari berbagai latar belakang sosial yang posisinya lebih tinggi dari Kang Dasuki. Rasa percaya
diri Kang Dasuki ternyata mengalami peningkatan. Manfaat lain
yang diceritakan oleh Kang Dasuki adalah adanya perubahan posisi. Awalnya Kang Dasuki merasa dijadikan sebagai orang yang
menerima pertolongan saja tetapi sekarang telah berubah. NaPengalaman Sukses Konselor Sesama/Awam di Empat Puskesmas Kabupaten Subang Jawa Barat

49

Praktik Terbaik

mun, sejak menjadi bagian dari tim konselor Puskesmas Pagaden,
Kang Dasuki menilai bahwa dirinya telah menjadi seseorang yang
mampu menolong orang lain melalui pengalaman hidupnya yang
pernah terkena kusta.
Kesan positif juga dirasakan oleh Bu Wiwin. Perjalanannya
mengunjungi orang yang pernah mengalami kusta dengan kondisi
disabilitas tubuh yang lebih berat dibandingkan dirinya telah membuka matanya bahwa ternyata ada orang-orang lain yang selama
ini tidak pernah dilihatnya yang berada pada keadaan yang lebih
sulit dibandingkan dirinya. Pengalaman itu telah membuat Bu Wiwin menjadi lebih percaya diri dengan keadaannya sekarang. Kini
keluarga Bu Wiwin juga sudah mendukung kegiatan yang diikuti
oleh Bu Wiwin, termasuk seseorang spesial di hati Bu Wiwin
juga mendukung. Ternyata dukungan keluarga yang diperoleh Bu
Wiwin juga melewati proses perjuangan. Pasca pelatihan pertama
yang diikutinya di Hotel Beta serta setelah mengikuti kegiatan
turun lapangan, Bu Wiwin selalu menceritakan berbagai hal yang
ditemuinya dan pengetahuan-pengetahuan yang diperolehnya.
Perlahan-lahan, pihak keluarga dan sosok spesial di hatinya bisa
memahami dan sudah tidak takut lagi dengan penularan kusta.
Melalui kegiatan pelatihan ini, secara tidak langsung, Bu Wiwin telah sukses mengedukasi lingkungan terdekatnya sehingga terbuka
pengetahuannya tentang kusta. Sekarang Bu Wiwin sudah mengantongi ijin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan konselor Puskesmas Pagaden. Sambil tersenyum, Bu Wiwin mengatakan bahwa
sekarang sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mencoba menghalangi langkah geraknya untuk membantu meringankan
beban sesamanya yang sedang mengalami kesulitan hidup akibat
kusta dan disabilitas.
50

Upaya Inovatif Pengurangan Stigma Melalui Konseling Sesama Berbasis Hak:

Praktik Terbaik

Bu Wiwin mengakui kalau sebelumnya dirinya mengalami
rasa kurang percaya, padahal Bu Wiwin juga ikut organisasi
Catelya, salah satu organisasi dari pekerja tata rias. Namun entah
mengapa Bu Wiwin tetap merasa kurang percaya diri. Nah,
melalui kegiatan pelatihan inilah, Bu Wiwin menemukan kunci
jawaban atas persoalan yang dialaminya. Menurut Bu Wiwin,
sikap cuek itu ternyata sangat dibutuhkan olehnya untuk menjadi
percaya diri. Makna cuek di sini tentu saja dalam arti yang positif,
yaitu tidak usah takut ditertawakan, berani mencoba terlebih
dahulu, menghilangkan ketakutan yang belum tentu terjadi, dan
pikiran-pikiran lain yang selama ini menghambat rasa percaya
dirinya. Memang diakui oleh Bu Wiwin, dirinya pernah mengalami
pelecehan karena kondisinya sewaktu masih sekolah. Termasuk
juga dari salah seorang petugas Puskesmas yang meragukan
dirinya pada saat sedang membantu mengurus administrasi dari
salah seorang warga yang sakit dan membutuhkan bantuannya.
Bu Wiwin juga terkejut karena ternyata perjalanan hidupnya
membawanya kembali ke Puskesmas dan bertemu kembali
dengan petugas tersebut. Bu Wiwin mengambil sisi positif dari
pertemuannya yang kedua kali tersebut. Menurut Bu Wiwin itu
adalah tantangan untuk membuatnya menjadi lebih percaya diri.
Turun Lapangan

Tugas turun lapangan yang menjadi tanggung jawab tim
konselor, menurut Bu Umi, telah membuat dirinya menjadi lebih
dekat dengan masalah-masalah yang dialami oleh kliennya. Bu Umi
jadi memiliki informasi yang lebih lengkap terkait dengan kesehatan kliennya serta keterbatasan-keterbatasan fisik yang dialami.
Salah satu pengalaman menyentuh dari Bu Umi ketika mengunPengalaman Sukses Konselor Sesama/Awam di Empat Puskesmas Kabupaten Subang Jawa Barat
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jungi kliennya yang sudah menyelesaikan pengobatan. Ternyata,
keadaan rumahnya cukup memprihatinkan, dan Bu Umi menanyakan apakah klien sudah didata sebagai salah satu peserta Program
Rumah Tinggal Layak Huni. Setelah berbincang cukup lama, Bu
Umi akhirnya mendapat penjelasan bahwa kliennya merupakan
salah satu dari warga yang menerima bantuan program. Ibu Umi
merasa ikut bersyukur karena ada dua orang kliennya yang lolos. Seraya berharap, Bu Umi mengatakan agar di masa yang akan
datang, program tersebut dapat lebih tepat sasaran kepada keluarga-keluarga yang memang sangat membutuhkan karena kurang
baiknya kondisi rumah untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.
Hasil yang diterima oleh kedua orang kliennya tersebut merupakan buah dari advokasi lintas sektoral yang dilakukan oleh
Bu Umi. Pengalamannya melihat langsung keadaan rumah klien
yang memprihatinkan tersebut, telah menggugah Bu Umi untuk
melakukan advokasi lintas sektoral. Pada satu kesempatan pertemuan lintas sektor, Bu Umi melihat peluang untuk mengadvokasi lebih jauh hak-hak orang dengan kusta untuk mendapatkan
bantuan perumahan yang layak. Secara tegas, Bu Umi menyatakan bahwa penyakit kusta bukan hanya menjadi tanggung jawab
bidang kesehatan saja tetapi perlu keterlibatan sektor lain untuk mendukung. Dan perjuangan bu Umi untuk kliennya ternyata
membuahkan hasil yang menggembirakan. Pada pendataan kedua,
kliennya termasuk yang menerima program bantuan rumah layak
huni tersebut. Rasa syukur menaungi ruang hati Bu Umi, bukan
karena kebanggaan atas dirinya, melainkan atas kesempatan yang
diperoleh kedua orang kliennya untuk memperoleh rumah yang
layak huni.
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Pengalaman turun ke lapangan juga memberikan kesempatan kepada Kang Dasuki untuk melihat secara langsung, bahwa
ternyata banyak orang-orang yang pernah mengalami kusta seperti dirinya, dan kondisinya malah lebih parah. Kang Dasuki juga
menjadi bertambah relasinya, baik dengan orang-orang kusta,
maupun teman-teman baru dari tiga puskesmas yang juga mengikuti pelatihan. Wawasan Kang Dasuki juga bertambah luas dengan adanya pengetahuan-pengetahuan baru yang diterima. Pengalaman paling berkesan dari Kang Dasuki ketika mengunjungi
rumah Pak Rohman. Keramah-tamahan Pak Rohman telah memberikan kesan yang sangat baik. Apalagi pada saat berkunjung, Pak
Rohman tidak segan-segan memberikan oleh-oleh buah jambu
atau sukun, sebagai tanda terima kasih telah dikunjungi.
Turun ke lapangan adalah pengalaman yang sangat
menyentuh hati Bu Wiwin. Setiap rumah keluarga yang dikunjungi
membuatnya semakin bersyukur sekaligus juga merasa sedih melihat keadaan keluarga yang dikunjungi tidak seberuntung dirinya.
Terutama ketika berkunjung ke rumah Ibu Atikah. Bu Wiwin sangat sedih karena kondisi rumah Ibu Atikah yang sudah hancur dan
sangat tidak la-yak ditempati. Pengalaman bersalaman langsung
dengan orang kusta juga membuat jantung Bu Wiwin berdebar
agak kencang, tetapi sudah tidak terlalu takut, sebab selama pelatihan sedikit banyak sudah memiliki pengalaman bersalaman dengan teman-teman yang pernah mengalami kusta. Ketakutan yang
dirasakan Bu Wiwin bukan takut dengan orang kustanya, tapi
takut kehabisan pertanyaan saat berkunjung ke rumah. Setelah
pelatihan dan kegiatan turun lapangan, Bu Wiwin sudah tidak takut lagi dengan orang-orang yang mengalami kusta.
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Hasil Yang Dicapai Tim Konselor Pagaden
Secara umum, kinerja tim konselor Pagaden sangat luar
biasa. Pekerjaan yang dilakukan dalam waktu singkat, tetapi dibekali dengan semangat pelayanan serta keinginan untuk menolong, terbukti secara efektif mampu mendorong perubahan pada
diri klien. Dicontohkan pada kasus klien yang kondisi rumahnya
sudah sangat rusak parah, ditambah ada luka, serta mengurung
diri. Namun, sejak tiga kali kunjungan tim konselor, ternyata klien
sudah mulai berani keluar dari rumah. Kemudian seorang ibu yang
menjadi klien dengan masalah tidak patuh minum obat, ternyata
juga mengalami perubahan setelah diedukasi tentang obat kusta,
dan sudah mulai memperlihatkan perilaku patuh minum obat. Padahal sebelumnya, obat tidak rutin diminum. Kalau merasa pegalpegal, hanya obat pegalnya saja yang diminum, sedangkan obat
kustanya tidak. Kehadiran tim konselor ternyata mampu memberikan pemahaman yang mendukung ke arah perubahan perilaku
patuh minum obat.
Tim konselor Pagaden ternyata juga menghadapi klien
remaja perempuan berusia 17 tahun yang mengalami kusta kering.
Menurut orang tua klien, kusta yang dialami anaknya telah membuatnya merasa malu, karena di usia remaja. Di saat sudah mulai
memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, tetapi justru mengalami
kusta. Klien merasa masih merasa malu menerima keadaan dirinya. Tim konselor senantiasa memotivasi klien agar tetap tekun
berobat, dan diedukasi tentang kusta. Tim konselor juga sempat
mengalami kurang diterima oleh salah satu keluarga klien. Namun, setelah kunjungan kedua, keluarga dan klien mulai menerima kehadiran tim konselor.
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Suka dan duka telah dijalani bersama-sama sepanjang melaksanakan tugas. Namun, perjalanan tersebut juga telah memberikan arti yang sangat baik bagi tim konselor itu sendiri. Rasa syukur
telah mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari Kabupaten
Subang untuk menyingsingkan lengan baju guna menolong sesama warga Subang yang sedang mengalami kesulitan hidup akibat
kusta dan disabilitas. Pekerjaan yang dijalaninya ini juga tidak lepas
dari tantangan. Masalah waktu adalah persoalan yang harus terus
menerus dinegosiasikan oleh seluruh anggota tim, karena masingmasing anggotanya sama-sama memiliki kesibukan sendirisendiri. Terkadang tim memiliki kesulitan dalam menentukan
waktu berkunjung. Namun, setiap masalah yang dihadapi, berkat
komunikasi yang baik di antara anggota tim, mampu diselesaikan
dengan baik dan tugas dapat diselesaikan dengan sangat baik.

Kesan-kesan Bekerja Sebagai Tim Konseling
Sesama/Awam Berbasis Hak
Ibu Umi Pariah, Petugas dan Penanggung Jawab
Program Kusta di Puskesmas Pagaden.

Pengalaman ditolak oleh klien, karena menjadi
terlalu sering dikunjungi, sehingga klien merasa
risih dan menimbulkan pertanyaan di antara
warga sekitar terkait dengan dugaan klien
mengalami penyakit yang lain.
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Teh Wiwin, Perempuan Dengan Disabilitas,
Berprofesi Sebagai Penata Rias.

Baru pertama kali berinteraksi dengan OYPMK.
Awalnya ada rasa takut, namun berkat dukungan dari
orang-orang terdekatnya,Teh Wiwin mampu mengikuti proses pelatihan dan mendapatkan pengalaman
berharga dengan melihat langsung orang-orang yang
sedang berjuang untuk sembuh dari kusta.
Kang Dasuki,
Ketua PPDI Kabupaten Subang, OYPMK.

Bekerja sebagai tim konseling sesama/ awam dan
harus mengunjungi lokasi yang jauh, lalu membayangkan betapa beratnya petugas kesehatan
yang bekerja di daerah pedalaman dengan medan
yang berat karena keterbatasan sarana jalan dan
moda transportasi.
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Sumber : Mimi Institute, 2018

GALERI FOTO
TIM KONSELING SESAMA/AWAM PUSKESMAS PAGADEN

Foto 1. Tim konselor sesama/awam Puskesmas Pagaden Melaksanakan
konseling keluarga.

Pada foto tersebut, tim konselor sesama/ awam sedang
melakukan kunjungan rumah ke salah seorang klien yang sedang
menjalani pengobatan kusta di Puskesmas Pagaden. Berdasarkan
foto tersebut dapat diketahui bahwa klien termasuk dalam kelas sosial miskin yang dicirikan dari dinding bangunan rumah serta lantai rumah yang masih tanah. Perabot rumah seperti kursi
pun terbuat dari material sederhana dari kayu dan triplek saja.
Klien berbaju hijau dengan celana merah. Luka akibat kusta masih
nampak pada kedua kakinya. Pada saat ini, klien sedang mengikuti
terapi pengobatan di Puskesmas Pagaden, dan tim konselor sesama/ awam sedang memberikan penjelasan terkait dengan teknik
rawat diri serta pentingnya dukungan keluarga dalam proses
penyembuhan kusta.
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Foto 2. Ibu Umi Pariah Sedang Memberikan Konseling Terhadap
Remaja Perempuan Yang Mengalami Kusta.

Pada foto tersebut, Ibu Umi Pariah, selaku petugas
Puskesmas Pagaden yang menjadi salah satu anggota tim konselor
sesama/ awam berbasis hak, tengah memberikan penjelasan
terkait dengan penyakit kusta dan memberikan motivasi kepada
klien yang merasa malu akibat kusta yang dialaminya. Kasus kusta
yang dialami oleh remaja ini perlu menjadi perhatian khusus sebab
sedang memasuki masa pembentukan konsep diri. Kusta yang
dialaminya dapat membentuk citra negatif pada jangka panjang
seperti kekhawatiran mendapatkan pasangan hidup, penolakan
oleh teman sebaya, serta rasa rendah diri akibat merasa tidak
cantik lagi. Pendampingan langsung seperti yang dilaksanakan
oleh tim konselor sesama/ awam ini dapat memberikan sentuhan
psikologis yang lebih hangat untuk mendukung klien.
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PROFIL TIM KONSELOR
PUSKESMAS RANCABANGO
Membentuk Tim
Puskesmas Rancabango menjadi salah satu dari empat puskesmas yang dilibatkan pada program konseling sebaya berbasis
hak. Sebuah program yang merupakan hasil kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, NLR, dan Mimi Institute. Pada
pertemuan sosialisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang,
Puskesmas Purwadadi mengutus Suheri atau akrab disapa Kang
Heri, petugas Puskesmas yang bertanggung jawab untuk program
penanggulangan kusta, sebagai delegasi dari Puskesmas Rancabango. Kang Heri sendiri baru satu bulan terakhir ini berkonsentrasi
untuk program kusta. Setelah pertemuan pertama tersebut, Kang
Heri dan perwakilan Puskesmas lainnya mendapat tugas untuk
membentuk sebuah tim yang terdiri dari satu orang orang yang
pernah mengalami kusta dan satu orang disabilitas. Kang Heri
lantas berkonsultasi dengan seniornya di Puskesmas Rancabango,
yaitu Kang Opik, untuk memilih anggota tim yang sesuai dengan
kebutuhan program, sebab banyak sekali orang yang pernah mengalami kusta, dan tentu saja tidak boleh sembarangan memilih.
Harus sesuai dengan kebutuhan. Kang Heri ingin mencari anggota tim yang usianya muda dan pendidikannya juga minimal sesuai
dengan kriteria yang diminta, karena kedua aspek tersebut sangat
penting dalam menunjang keberhasilan pekerjaan nantinya.
Hasil rembukan hasil pemilihan kandidat orang yang pernah mengalami kusta mengerucut pada sosok Darmanto, seseorang yang bekerja sebagai supir alat berat di salah satu perusahaan
di Subang. Kang Heri lantas mendatangi rumah Darmanto untuk
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menjelaskan tentang program yang dimaksud dan menawarkannya kepada Darmanto. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh Kang
Heri, lalu Darmanto memutuskan saat itu juga bahwa dirinya siap
bergabung di dalam tim konselor sebaya yang dibentuk oleh Kang
Heri. Pencarian Kang Heri kemudian berlanjut untuk mencari satu
orang disabilitas agar anggota timnya lengkap seperti yang diharapkan. Kang Heri lantas bertemu dengan Ibu Aisah, orang dengan
disabilitas dengan ciri-ciri kedua tangannya pendek. Setelah Kang
Heri memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya, akhirnya Ibu
Aisah pun menyatakan bersedia. Kang Heri juga secara terbuka sudah menjelaskan bahwa kegiatan terdekat yang harus diikuti adalah pelatihan selama lima hari. Atas penjelasan tersebut, Ibu Aisah
menyatakan siap dan akan datang sesuai dengan waktu dan tempat
yang telah disepakati guna mengikuti kegiatan pelatihan di Subang.
Di tengah proses pelatihan tahap pertama di Hotel Fave,
tim konselor sebaya Puskesmas Rancabango telah mendapat cobaan. Ibu Aisah yang diharapkan dapat mengikuti pelatihan sampai
selesai, ternyata harus berpamitan terlebih dahulu karena kondisi kesehatannya yang menurun sampai muntah-muntah. Faktor
kelelahan, dinginnya ruang kamar dan tempat pelatihan, serta rasa
rindu kepada keluarganya diduga menjadi penyebabnya. Akhirnya, sampai dengan pelatihan tahap pertama selesai, tim konselor sebaya Puskesmas Rancabango hanya tinggal Kang Heri dan
Darmanto saja.
Ujian untuk tim konselor sebaya Puskesmas Rancabango belum selesai. Pada saat hendak melaksanakan tugas identifikasi kasus klien di lapangan sebagai bagian dari konseling individu, Kang Heri mengalami kesulitan koordinasi. Beberapa kali
Kang Heri berupaya untuk mengatur waktu agar dapat melaku60
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kan identifikasi lapangan, tetapi setiap kali dihubungi, Darmanto
menyatakan masih sibuk dan belum ada waktu. Situasi ini yang
menyebabkan tugas-tugas belum dapat diselesaikan, padahal sudah hampir mendekati batas waktu untuk dikumpulkan. Akhirnya,
Kang Heri harus solo karier, karena dua orang anggotanya, yaitu
Darmanto dan Ibu Aisah mengundurkan diri dari tim konselor sebaya Puskesmas Rancabango. Kang Heri berada pada posisi yang
sulit, karena tidak bisa memaksa agar Darmanto dan Bu Aisah
tetap pada komitmen awalnya. Terpaksa Kang Heri harus menyusun ulang terlebih dahulu timnya sebelum bekerja.
Akhirnya, pada saat tim konselor sebaya lainnya sedang
bekerja melakukan identifikasi masalah klien di puskesmasnya
masing-masing, Kang Heri mulai kembali dari awal. Langkah
pertama yang dilakukan oleh Kang Heri adalah menghubungi Kang
Sarta. Sebenarnya, pada proses awal Kang Heri memiliki dua orang
kandidat, yaitu Darmanto dan Kang Sarta. Namun, Kang Heri lebih
memilih Darmanto karena pertimbangan usia yang lebih muda
dibandingkan dengan Kang Sarta. Tanpa harus menunggu waktu
lama, sehabis magrib, Kang Heri kemudian berangkat menuju
rumah Kang Sarta di daerah Kali Aren. Kang Heri kemudian
menjelaskan kembali prosesnya sampai akhirnya anggota timnya
bernama Darmanto mengundurkan diri. Penjelasan tersebut
diiringi permintaan maaf karena ternyata Kang Sarta menunggu
kabar tindak lanjut dari Kang Heri sewaktu kontak di awal
pembentukan tim. Setelah itu, Kang Heri menawarkan Kang Sarta
untuk bergabung menjadi anggota tim. Kang Sarta menyanggupi,
namun menginginkan penjelasan lebih rinci mengenai proses
kerjanya. Dijelaskan oleh Kang Heri, kalau prosesnya nanti ada
semacam pengarahan yang menjelaskan tentang kusta, disabilitas
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dan lain sebagainya. Selesailah satu tugas untuk mendapatkan satu
anggota baru pengganti Darmanto.
Pada saat di rumah Kang Sarta itu pula, Kang Heri rembukan
dengan Kang Sarta untuk melibatkan Kang Daming untuk
menggantikan perwakilan orang disabilitas yang mengundurkan
diri juga. Sebenarnya antara Kang Heri dengan Kang Daming sudah
kenal lama, bahkan pernah berkunjung ke rumahnya. Kang Sarta
lantas membantu untuk menghubungi Kang Daming, yang juga
sekaligus adik kandung Kang Sarta. Ternyata Kang Daming juga
menyatakan siap untuk bergabung di dalam tim konselor sebaya
Puskesmas Rancabango. Terlebih lagi pihak istri dari Kang Daming
juga memberikan dukungan atas keterlibatan Kang Daming.
Lebih Dekat Dengan Kang Sarta
Kang Sarta adalah seorang yang sangat humoris. Penampilannya yang apa adanya serta keberaniannya berbicara secara
terbuka tentang pengalaman hidupnya sangatlah menyenangkan
bagi seluruh peserta. Hingga tidak perlu waktu lama bagi Kang
Sarta untuk beradaptasi dengan tim konselor sebaya dari puskesmas lain yang telah lebih dulu mengikuti kegiatan pelatihan. Salah
satu pengalaman lucu yang dibagikannya saat pelatihan adalah
ketika sedang mengalami mati rasa akibat gejala kusta saat masih bekerja sebagai pekerja bangunan. Telapak kaki kirinya pernah tertusuk paku 12, dan Kang Sarta sama sekali tidak merasa
sakit sama sekali. Kang Sarta tetap berjalan seperti biasa, sampai
akhirnya melihat ada paku yang menusuk kakinya. Sejak kejadian
itu, oleh pekerja-pekerja bangunan yang lain, Kang Sarta dikenal
sebagai orang sakti mandraguna. Orang-orang yang pada waktu
itu melihatnya sampai mengatakan untuk berhati-hati sama orang
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Subang, tidak boleh sembarangan. Pada saat ini, sehari-harinya
Kang Sarta bekerja sebagai penjahit keliling menawarkan jasanya
kepada orang-orang dari satu desa ke desa lainnya. Sepeda motor miliknya sudah dimodifikasi dengan perlengkapan menjahit,
sehingga memudahkan Kang Sarta untuk berkeliling. Profesi inilah
yang menjadi sumber mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Kang Sarta tercatat sebagai salah satu warga yang tinggal di
Desa Kali Aren, Kecamatan Sukamandi Jaya, Subang. Berkaitan
dengan sejarah penyakit kustanya, Kang Sarta mengisahkan bahwa
saat itu dimulai ketika dirinya mengalami gejala mati rasa yang
perlahan-lahan menyebar. Kang Sarta kemudian membeli obat ke
apotek untuk mengatasi masalahnya tersebut, tetapi tidak kunjung
membaik. Akhirnya, Kang Sarta berobat ke Puskesmas dan dinyatakan mengalami kusta berdasarkan bercak-bercak yang nampak di permukaan kulitnya. Setelah minum obat selama 12 bulan,
penyakit kusta yang dialami Kang Sarta pun sembuh total dan tidak berobat lagi. Ada hal yang sangat menarik dibalik keputusan Kang Sarta untuk menerima tawaran Kang Heri bergabung di
dalam tim konselor sebaya Puskesmas Rancabango ini. Kendala
yang dialami oleh Kang Sarta untuk mengambil keputusan bergabung memang berkaitan dengan masalah keluarga. Diceritakan
oleh Kang Sarta, bahwa sehari-hari, Kang Sarta punya tanggung
jawab untuk mengantarkan istri bekerja dan anaknya yang paling
besar ke sekolah setelah waktu shalat subuh. Lalu, anak nomor
dua yang masih duduk di sekolah dasar juga harus diantarkannya.
Situasinya bertambah dilematis, karena anaknya yang paling kecil
tidak mau makan kalau Kang Sarta tidak ada di rumah.
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Kang Sarta lalu berusaha menimbang-nimbang langkahnya
sebelum mengambil keputusan. Diingatnya kembali kalau dirinya
merasa berhutang budi pada Pak Opik, petugas Puskesmas Rancabango yang memberikan perawatan sehingga terbebas dari
kusta. Kang Sarta merasa beruntung dirinya tidak menjadi cacat
karena kusta, tidak seperti orang-orang lain. Oleh sebab itu, Kang
Sarta menjadi semangat untuk menolong, dimana saja dan kapan
saja, kalau menemui orang-orang dengan ciri-ciri kusta seperti
dirinya, ada luka, bintik-bintik, langsung dijelaskan bahwa itu kusta. Sering Kang Sarta menyaksikan orang-orang yang mengalami
gejala kusta, baru berobat setelah berbulan-bulan atau bahkan setahun kemudian. Tidak terbatas pada hal itu saja, Kang Sarta juga
termasuk sebagai seseorang yang memiliki inisatif. Sebelum bergabung dengan Pak Heri, dulu Kang Sarta punya seorang kenalan
bernama Pak De yang juga mengalami kusta. Setelah minum obat,
ternyata muncul reaksi efek samping kusta, sehingga menyebabkan Pak De memutuskan berhenti minum obat, dan beralih dengan membeli obat di apotek. Atas dasar itulah, Kang Sarta lantas
mengusulkan kepada Kang Heri untuk mengunjungi rumahnya.
Menurut Kang Sarta, masalah Pak De ini juga pada pendengaran,
sehingga untuk berkomunikasi dibantu oleh istrinya. Kang Sarta
merasa senang karena seluruh keluarga mendukung, bahkan sudah rajin mengambil obat ke Puskesmas Rancabango.
Berkenalan dengan Kang Daming
Kang Daming (27 tahun) adalah adik kandung dari Kang
Sarta, termasuk warga Desa Kali Aren, Kecamatan Sukamandi
Jaya, Subang. Telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Pekerjaan
sehari-hari Kang Daming adalah berjualan mainan keliling, seperti
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di sekolah atau tempat-tempat hajatan. Kang Daming juga sudah
terbiasa apabila diolok-olok oleh anak-anak yang melihat ruas-ruas
jari di telapak tangan kanan dan kiri tertekuk kaku karena kusta. Hal
itu tidak membuatnya menjadi marah, melainkan memahami kalau
anak-anak memang belum mengerti. Jadi tidak perlu ditanggapi
serius, apalagi disimpan di dalam hati. Kang Daming adalah
sederhana yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk
menafkahi keluarganya. Tidak ada rasa malu dalam dirinya sebagai
orang yang mengalami disabilitas akibat kusta. Rasa malu berlebihan
hanya akan membuat dirinya tergantung pada orang lain dan tidak
bisa maju. Bentuk percaya diri Kang Daming diperlihatkan dengan
keberaniannya saat hendak mempersunting istrinya. Secara terus
terang, Kang Daming mengatakan kondisi tubuhnya yang mengalami
disabilitas akibat kusta, dan ternyata istrinya menerima keadaan
Kang Daming apa adanya.
Kang Daming mempunyai alasan sendiri ketika memutuskan
untuk bergabung ke dalam tim. Menurut Kang Daming, ada rasa
tanggung jawab serta sungkan apabila tidak bergabung, sebab selama
ini telah dibantu oleh Pak Opik di Puskesmas Rancabango. Istri Kang
Daming juga mengatakan kalau tidak membantu, rasanya kurang
enak, sebab telah mendapatkan pertolongan dari Pak Opik. Oleh
karena itu, budi baik Pak Opik harus dibalas. Ini adalah kesempatan
yang sangat baik, sehingga Kang Daming tidak ingin menyia-nyiakannya begitu saja. Pak Opik juga menyatakan dukungannya kepada Kang
Daming untuk bergabung di dalam tim konselor sebaya Puskesmas
Rancabango bersama Kang Heri dan Kang Sarta. Tanggung jawab
moral demi menolong orang lain, karena pernah mendapatkan
pertolongan telah menjadi kekuatan penggerak Kang Daming untuk
secara sadar mengambil tanggung jawab yang ditawarkan kepadanya.
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Pelatihan Konseling Sebaya
Pelatihan konseling sebaya ini memang sangat kaya dengan
berbagai pengetahuan. Sejak pelatihan tahap I sampai dengan tahap
III ini dilaksanakan, tim konselor sebaya Puskesmas Rancabango
mendapatkan banyak sekali hal-hal baru. Bahkan dalam pelatihan
tersebut, tim konselor sebaya Puskesmas Rancabango mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan pengetahuan tersebut
melalui simulasi-simulasi di ruang belajar, agar pada saat turun
lapangan sudah dapat mempergunakan pengetahuan yang sudah
diperoleh. Saat paling mendebarkan dan memicu keringat mengalir deras adalah saat harus mempraktikkan teori yang didapat
di kelas. Biasanya anggota tim harus berhadapan dengan ketua tim
dari masing-masing puskesmas. Rasa cemas, bingung, malu, dan
tegang bercampur aduk menjadi satu. Tetapi, di situasi seperti itulah yang biasanya juga memancing terjadinya gelak tawa, sehingga
dapat mencairkan suasana.
Setiap anggota tim tentu mempunyai kesannya tersendiri
setelah mengikuti serangkaian kegiatan pelatihan dengan durasi
waktu yang panjang. Kang Heri secara pribadi, dengan adanya
pelatihan ini, bekalnya sebagai petugas Puskesmas Rancabango
yang memegang peranan sebagai ujung tombak penanganan kasus
kusta di wilayah kerjanya sangat merasakan manfaat positif yang
didapat. Khasanah pengetahuannya bertambah dengan koleksi
pengetahuan baru tentang disabilitas, konseling, serta hak-hak
orang dengan disabilitas. Selain itu, relasi dengan orang-orang dari
Puskesmas lain yang mengalami kusta juga bertambah. Menurut
Kang Heri, pengetahuan-pengetahuan yang didapat sangat jelas
menunjang pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Contohnya saja tentang cara-cara berbicara kepada pasien, tentang melakukan kon66
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seling kepada pasien. Hasil terbesar yang diperoleh Kang Heri tentu saja ketika melihat perubahan-perubahan yang mampu dicapai
oleh kliennya. Apabila pada awalnya masih merasa takut dengan
penyakit kustanya, tidak mau minum obat, dan terstigma, setelah
didampingi, para kliennya menjadi lebih tahu tentang kusta, mau
minum obat, dan tidak takut lagi. Capaian inilah yang membuat
Kang Heri merasa bersyukur telah mendapatkan kesempatan untuk melihat orang lain juga dapat menjalani hidup lebih baik.
Saat pertama kali bergabung di kegiatan pelatihan, Kang
Sarta memang langsung mengikuti kegiatan pelatihan tahap II.
Tentu saja pada proses awalnya, Kang Sarta sedikit mengalami
kebingungan agar dapat mengikuti alur proses pelaksanaan pelatihan. Peran Kang Heri sangat vital dalam hal ini, dengan terus
mendampingi Kang Sarta untuk melewati prosesnya. Tidak segan-segan Kang Heri memotivasi Kang Sarta untuk tampil ke depan saat diminta untuk bercerita tentang pengalaman hidupnya.
Melalui pelatihan ini, Kang Sarta memang mengakui mendapatkan
manfaat yang besar karena mendapatkan pengetahuan baru dan
dapat bertukar pikiran dengan orang lain. Tetapi bukan itu yang
merupakan hadiah terbesar bagi dirinya. Menurut Kang Sarta, sejak bergabung di dalam Tim Konselor Sebaya Puskesmas Rancabango, manfaat yang diperoleh tidak hanya hidupnya berguna
bagi dirinya sendiri saja, melainkan juga telah dapat bermanfaat
bagi orang lain dengan cara berbagi ilmu, cara merawat diri kaki
semper atau tangan kaku. Kang Sarta sangat senang dapat menolong orang lain dengan mengarahkan untuk melakukan rawat diri
dengan benar.
Perjalanan Kang Sarta mengikuti pelatihan juga harus dihadapkan pada situasi sulit tersendiri. Saat harus menjalani kegiatan
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pelatihan, di dalam pikirannya terlintas sebuah pertanyaan tentang
apa yang harus dilakukannya. Kang Sarta sama sekali tidak pernah
membayangkan model pelatihan seperti apa yang kelak diikutinya.
Bekalnya hanyalah pengalaman mengikuti pelatihan yang diberikan
oleh Pak Opik tentang rawat diri. Ternyata memang diakui Kang
Sarta, kalau pelatihan yang sedang dijalaninya ini berbeda sekali
dengan yang dulu pernah diterimanya dari Pak Opik. Pelatihan kali
ini tidak hanya sekadar rawat diri saja, tetapi banyak sekali hal-hal
baru yang diperolehnya. Cukup tertatih Kang Sarta menyesuaikan
dirinya. Tetapi bukan Kang Sarta namanya apabila harus menyerah dengan tantangan ini, tantangan kusta yang lebih besar saja
mampu dilewatinya dengan baik.
Pengalaman sembuh dari Kusta sungguh sangat membekas
dan hidup di dalam diri Kang Sarta. Baginya hanya tinggal menunggu kesempatan terbaik untuk memanfaatkan pengetahuan berbasiskan pengalaman tersebut kepada orang lain. Akhirnya kesempatan itupun menghampirinya, dan tanpa berpikir panjang lagi,
diambilnya kesempatan itu, sehingga Kang Sarta sungguh-sungguh
dapat menjadi bagian dari Puskesmas Rangcabango untuk mendorong orang-orang yang mengalami kusta untuk mengupayakan
penyembuhan dirinya masing-masing secara sadar. Perjalanan Kang
Sarta mengikuti pelatihan ini memang telah semakin mewarnai
perjalanan hidupnya dengan bertambahnya kenalan baru, ilmu
baru, dan kesempatan-kesempatan baru. Dunia Kang Sarta menjadi lebih luas saat ini. Ruang hidupnya tidak lagi terbatas pada
menjahit sebagai pekerjaan pokoknya sehari-hari, tetapi telah
bertambah dengan menjahit dan menolong orang lain di setiap
kesempatannya.
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Serupa dengan Kang Sarta, pada awal mengikuti pelatihan
ini, Kang Daming juga mengalami kebingungan sebab waktu pelatihan bersama Pak Opik tidak harus menulis dan tidak diwawancarai, tetapi langsung praktik perawatan diri dan dijadikan sebagai
contoh bagi seluruh peserta lain tentang teknik merawat luka,
merawat kaki semper dan tangan yang kaku. Peran Kang Daming
lebih dijadikan sebagai model bagi peserta lain. Tidak sesulit saat
ini yang menurut Kang Daming ruwet, bikin panas kepala, kaget,
malu tidak tahu harus bicara, dan bengong. Banyak sekali istilahistilah baru yang belum dikenalnya sama sekali, seperti konseling.
Kang Daming menjadi lebih cenderung pasif sebab harus menyimak
terlebih dahulu untuk memahami istilah-istilah asing bagi dirinya.
Kang Daming belajar memahami dari pendapat teman-teman yang
lebih dulu telah mengikuti pelatihan. Lewat proses belajar inilah,
Kang Daming sedikit demi sedikit mulai memahaminya.
Kang Daming berterus terang bahwa dirinya merasa malu
waktu pertama kali diminta untuk berbicara di depan orang-orang
baru yang sama sekali belum dikenalnya. Terutama pada saat harus
berbicara di balai desa di kegiatan konseling kelompok. Motivasi untuk terus berani mencoba berbicara lambat laun memang terbukti
efektif membentuk sosok Kang Daming yang lebih berani berbicara karena rasa malunya sudah berkurang sangat jauh serta mulai terbiasa dengan keterampilan berbicara yang terus menerus
dilatihkan kepadanya. Diterpa kesulitan mengikuti pelatihan tahap
II, tidak menyurutkan langkah Kang Daming untuk kembali bergabung di pelatihan tahap III. Keinginan untuk lebih tahu serta
dorongan dari istri untuk tetap mengikuti pelatihan menjadi dasar
pijakannya bergabung kembali dengan rekan-rekannya dari tiga
puskesmas lain.
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Praktik Lapangan: Memahami Klien Dari Dekat
Praktik lapangan adalah salah satu kekhasan program konseling sebaya berbasis hak. Pada program ini, tim konselor sebaya harus mendatangi rumah-rumah klien yang letaknya saling berjauhan
satu sama lain. Memang, melalui praktik lapangan ini, seluruh tim
konselor sebaya harus mampu mengidentifikasi permasalahanpermasalahan psikologi dan sosial yang berpotensi mempengaruhi
aspek medis dari klien, seperti dukungan keluarga, stigma dan
self-stigma, stres, tingkat pengetahuan, dan lain sebagainya. Semua
permasalahan yang berkaitan dengan klien dapat ditangkap oleh
radar konselor dengan baik. Kegiatan turun lapangan ini ternyata juga memberikan banyak sekali manfaatnya bagi tim konselor
sebaya Puskesmas Rancabango. Menurut Kang Heri, melalui kegiatan turun lapangan ini sangat bermanfaat sekali karena menciptakan kedekatan relasi dengan keluarga-keluarga klien, dapat
melihat kegiatan klien sehari-hari, termasuk juga perkembangan
dari awal sampai akhir dapat terpantau dengan baik. Kang Heri
mengucap syukur karena ternyata hasil kerjanya bersama dengan
tim memperlihatkan hasil ke arah positif. Melalui praktik lapangan
ini, kebingungan-kebingungan klien dapat terjawab. Pertanyaan
seperti apa itu kusta, apakah bisa sembuh dari kusta, kenapa ada
perubahan di kulit saya, adalah pertanyaan klien yang selama ini
membutuhkan jawaban yang tuntas. Menurut Kang Heri, kegiatan
turun lapangan ini memberikan kesempatan kepadanya beserta
tim untuk memaparkan panjang lebar sampai klien benar-benar
memahami.
Ekspresi wajah klien yang didampingi oleh tim konselor sebaya Puskesmas Rancabango juga telah mengalami perubahan.
Wajah-wajah murung seolah tanpa harapan, menjadi cerah setelah
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dikunjungi dan mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang penyakit kusta. Para klien seolah-olah terpuaskan dahaganya setelah
mendengarkan penjelasan-penjelasan dari A-Z. Apalagi ditambah ada anggota tim yang juga mengalami kusta, sehingga dapat
saling berbagi pengalaman satu sama lain. Semangat hidup dan
berjuang untuk sembuh sepertinya juga tertangkap oleh panca indra tim konselor sebaya Puskesmas Rancabango. Energi positif
yang memancar dari dalam diri klien lewat ekspresi wajahnya ini,
tentu saja menjadi sumber kebahagiaan tersendiri bagi keluarganya. Seluruh anggota tim juga turut merasakan kebahagiaan itu.
Satu kasus unik yang didampingi oleh tim konselor sebaya
Puskesmas Rancabango adalah kasus klien Dm (31 tahun) dan istrinya (29 tahun). Klien Dm bersama dengan 2 orang yang mengalami kusta, beberapa waktu lalu diajak oleh Kang Heri ke Bandung untuk dilakukan pemeriksaan spesimen kulitnya sewaktu
ada penelitian dari dokter spesialis kulit. Hasil uji laboratorium
menunjukkan bahwa kusta yang dialami oleh klien Dm ini berbeda
dibandingkan dengan kasus kusta yang lain. Jumlah kuman lepraenya lebih banyak dari yang lain. Menurut dokter spesialis kulit,
klien Dm harus menjalani pengobatan dua tahun, tidak boleh hanya satu tahun. Klien Dm yang mendengar penjelasan dari dokter
spesialis kulit bahwa kusta yang dialaminya beda dari yang lain
merasa sangat terpukul. Reaksinya langsung menjadi diam saat di
rumah sakit. Setelah didekati oleh Kang Heri, klien Dm diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud oleh dokter itu bukan karena ada penyakit lain, tetapi kuman kusta klien Dm lebih banyak
dibandingkan orang lain, sehingga membutuhkan jangka waktu
pengobatan yang juga lebih lama. Setelah mendapatkan penjelasan
tersebut, klien Dm menjadi paham dan tidak takut lagi.
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Sakit kusta yang dialami oleh klien Dm ini juga berpengaruh
terhadap relasi suami istri. Pada konseling keluarga, istri klien Dm
bercerita kepada Kang Heri bahwa klien Dm telah meminta dirinya untuk mencari laki-laki lain yang bersedia menjadi suaminya. Klien Dm mengatakan bahwa dirinya sudah tidak layak lagi
untuk menjadi seorang suami karena keadaannya. Inilah bentuk
self-stigma yang dialami oleh klien Dm yang merasa dirinya sudah
tidak berharga, tidak pantas, nilai dirinya juga rendah karena kulitnya lebih menghitam akibat efek samping obat. Sikap istri sebaiknya justru memilih untuk tidak meninggalkan klien Dm yang sedang dalam masa pengobatan kusta, bahkan memberikan motivasi
untuk tekun berobat. Di sinilah peran tim konselor sebaya Puskesmas Rancabango untuk menumbuhkan sikap positif klien Dm
untuk menyadari pentingnya berobat serta dukungan dari istri
yang setia menemani.
Inilah sebagian kecil hasil perjuangan tim konselor sebaya
Puskesmas Rancabango untuk membantu mengurai permasalahan psikososial orang-orang yang mengalami kusta di wilayah
kerjanya. Terbukti bahwa tim ini telah mampu mensinergikan
pendekatan biologis, psikologis, dan sosial pada orang-orang yang
mengalami kusta di wilayahnya. Perasaan dan persepsi negatif dalam diri orang dengan kusta dapat dirubah menjadi positif melalui
kegiatan praktik lapangan. Terdapat komunikasi yang lebih ramah
dan hangat sehingga orang dengan kusta menjadi memiliki kawan
dan mendapat perhatian lebih dari pihak puskesmas. Tentu hal ini
akan meningkatkan rasa percaya diri dan kesadaran untuk menekuni pengobatan kusta yang sedang dijalaninya.
Kang Sarta memiliki kesan tersendiri sebagai anggota tim
yang turut terjun ke lapangan untuk menyapa orang-orang dengan
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kusta di wilayah Puskesmas Rancabango. Pengalaman berinteraksi
dengan klien Adg sungguh menggerakan empati di dalam dirinya.
Bagaimana tidak? Satu keluarga yang tinggal di rumah klien Adg
mengalami kusta. Bahkan, ibunya yang sudah lanjut usia terkena
stroke dan kusta. Kenyataan ini sungguh menyedihkan bagi Kang
Sarta melihat keluarga yang hidupnya sulit mengakses layanan
puskesmas karena terlalu jauh, ekonomi keluarga hanya mengandalkan dari adik klien Adg yang bekerja di Jakarta, perhatian
dari lingkungan tetangga dan aparat setempat juga sangat kurang.
Kang Sarta berharap ada orang-orang yang peduli dengan keadaan
klien Adg yang sangat miskin.
Kegiatan praktik lapangan ini juga membuat Kang Daming harus merelakan dirinya dijadikan sebagai contoh. Sejak awal, Kang
Daming memang telah diminta oleh Kang Sarta untuk menjadi
model apabila menemukan orang-orang yang tidak mau berobat
dan berbicara kalau klien tidak mau minum obat, nanti kondisinya bisa mengalami kecacatan seperti dirinya. Sayang sama badan,
apalagi kalau masih muda. Kang Daming sebenarnya juga merasa
malu pada saat berkunjung ke rumah klien, ada tetangga klien yang
juga datang melihat. Menurut Kang Daming hal itu memang biasa
terjadi kalau di kampung. Kang Daming merasa dirinya menjadi
tontonan dan merasa sangat malu, tetapi ditahannya demi tujuan
baik supaya orang lain berubah. Setiap kali berpindah lokasi kunjungan, kejadian serupa juga terulang. Diakui oleh Kang Daming
kalau hatinya juga merasa sakit apabila dijadikan sebagai contoh.
Apalagi saat mendengar respon dari klien setelah diberikan pengetahuan yang menyatakan,”Ya sudah, saya mau minum obat.
Saya enggak mau jadi seperti itu, yang tangannya pada putusputus.” Tapi Kang Daming mencoba berlapang dada, dan memanPengalaman Sukses Konselor Sesama/Awam di Empat Puskesmas Kabupaten Subang Jawa Barat
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dangnya sebagai bentuk sedekah untuk orang lain yang membutuhkan pertolongannya.
Kang Daming juga merasa sangat terkejut ketika berkunjung ke rumah klien Adg. Kondisinya sudah sangat berat karena
menurut Kang Daming kondisi kedua kakinya sudah putus. Rasa
prihatin yang luar biasa membuat Kang Daming menangis saat
klien Adg mengenali dan memeluk dirinya. Terlebih lagi saat Kang
Daming juga mengetahui kalau ibu kandung klien Adg juga mengalami stroke. Pada saat kunjungan tersebut, ayah klien Adg minta
tolong ke Kang Daming sambil memberikan segelas air kepadanya
untuk didoakan. Kang Daming sempat menolak karena merasa
dirinya bukan dukun. Tetapi ayah klien Adg bersikeras karena
meyakini ada mahkluk halus yang menempel di badan klien Adg
dan percaya dengan Kang Daming yang telah sembuh dari kusta.
Demi menyenangkan hati ayah klien Adg, Kang Daming mengikuti
saja, sebab dulu pernah ada pengalaman, sewaktu klien Adg sakit
perut pernah diberikan air putih oleh Kang Daming untuk diminum. Dan setelah diminum, sakit perut klien sembuh.
Interaksi langsung dengan klien ini juga memberikan pemahaman bahwa permasalahan yang dihadapi oleh orang kusta juga
berkaitan dengan keputusasaan, terutama apabila kondisinya berat seperti luka-luka yang disebabkan kusta. Keputusasaan juga
ada di dalam diri klien Adg yang mengungkapkan keinginan dirinya
untuk memiliki pasangan hidup. Klien Adg menilai dirinya sangat
tidak seberuntung Kang Daming yang telah memiliki istri. Kang
Daming menyarankan supaya klien Adg untuk bangkit dan tidak
hanya berdiam diri di rumah saja. Diusahakan untuk tidak bekerja
lagi di sawah, melainkan mencoba usaha lain seperti berdagang. Ti74
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dak lupa pula untuk menekuni pengobatannya. Kang Daming juga
menggarisbawahi untuk mampu melawan rasa malu akibat kecacatan kusta dan abaikan saja apabila ada orang-orang yang meledek.
Hasil-hasil yang dicapai
Berdasarkan hasil evaluasi tim konselor sebaya Puskesmas
Rancabango, serangkaian kerja keras yang telah dilakukan selama
beberapa bulan telah membuahkan hasil yang sesuai harapan. Secara umum, ditemukan dua perubahan penting yang berhasil dicapai yaitu perubahan perilaku klien yang terkena kusta mengalami
perubahan dan berkurangnya self-stigma karena klien jadi lebih
percaya diri serta raut wajah yang gembira. Selain itu, Stigma masyarakat terhadap orang dengan kusta juga berkurang. Biasanya
pada saat berkunjung ke rumah klien, tetangga-tetangga sering
ikut berdatangan karena ingin tahu. Oleh karena itu, mumpung
orang-orang sudah berkumpul tanpa harus diundang terlebih dahulu, maka tim langsung bekerja untuk memberikan konseling
kelompok. Semua pengetahuan tentang kusta diberikan, termasuk juga hal yang paling sering ditakuti oleh warga yaitu soal penularan. Dijelaskan dalam konseling kelompok tersebut kalau kusta
itu tidak mudah untuk menular. Dan, sejak saat itu, tetanggatetangga di sekitar klien menjadi tidak takut lagi untuk berada di
dekat klien.
Contoh kasus klien yang perilakunya berubah adalah klien
As. Tim mengalami kesulitan untuk melakukan pendekatan ke
klien As. Saat dikunjungi tidak ada di rumah. Sewaktu dimintai nomor telepon, alasannya tidak punya telepon, dan mengaku anaknya yang punya telepon. Kang Heri sampai memberikan nomor
teleponnya ke klien As. Namun, ditunggu-tunggu, klien As sama
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sekali tidak pernah menghubungi Kang Heri. Ciri khas klien As
ini juga dikenali oleh Kang Heri. Biasanya kalau datang ke puskesmas itu selalu pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB. Kemungkinan
hal tersebut dilakukan oleh klien As karena merasa malu dan tidak ingin berbaur dengan orang lain. Sewaktu bertemu kembali di
puskesmas dengan klien As sesuai jadwal mengambil obat, Kang
Heri bertanya langsung tentang alamat rumah klien As, dan diberikan. Setelah itu, tim mengatur waktu untuk mendatangi rumah
klien As di Sukamandi. Pada hari dan jam yang ditentukan, tim
berangkat malam hari untuk mencari rumah klien As. Cukup sulit
juga mencarinya, karena ada banyak nama yang sama seperti klien
As. Namun, tim ternyata dinaungi oleh dewi fortuna. Pada waktu
bertanya yang kedua kali, ternyata langsung dapat bertemu dengan rumah klien As. Saat bertemu pertama kali dengan Kang Sarta dan Kang Daming, terlihat klien As menunduk karena malu bertemu dengan orang baru. Pada kesempatan itu, Kang Sarta mengambil peran untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh
tentang kusta kepada klien As. Hasilnya, pada waktu diundang untuk hadir di acara konseling kelompok, klien As ternyata datang
ke acara tersebut.
Saat datang ke acara konseling kelompok, klien As nampak
gembira dan menyapa ke tim konselor sebaya Puskesmas Rancabango. Saat itu, klien As sempat berbincang dengan Kang Sarta dan bertanya apakah kulitnya dapat kembali seperti semula,
dan kembali dijelaskan bersama dengan 6 orang peserta lainnya
tentang seluk beluk kusta, termasuk juga tentang perawatan diri.
Tim merasa sangat bahagia apabila saran-sarannya dilaksanakan
oleh klien. Hal itu sudah merupakan sebuah penghargaan yang
amat berharga. Orang-orang yang selama ini merasa ketakutan
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karena keterbatasan pengetahuan, mampu dibawa keluar melihat
sinar matahari lagi dan berbincang-bincang dengan santai bersama
dengan tetangganya. Begitu pula ketika melihat tetangga-tetangga
yang sudah tidak ketakutan lagi untuk berdekatan dengan orang
kusta, juga menjadi kado manis terindah diakhir masa program ini.
Tantangan Tim Konselor Puskesmas Rancabango
Kesulitan terbesar yang dialami oleh tim konselor Puskesmas Rancabango adalah waktu. Kang Heri dengan tanggung jawabnya di puskesmas, terutama sekali saat itu sedang menghadapi
akreditasi, sehingga harus bekerja lembur di puskesmas untuk
mempersiapkan berbagai dokumen-dokumen yang dibutuhkan
saat akreditasi. Bahkan pulang ke rumah pun sering terlambat sampai jam 16.30 WIB. Lalu, anggota tim yang lain, yaitu Kang Sarta
yang bekerja, begitu juga istrinya yang bekerja di perusahaan garmen, tambah lagi Kang Sarta punya tanggung jawab untuk mengantar jemput anak-anaknya sekolah. Kang Daming pun memiliki
kesibukan sendiri dengan rutinitas pekerjaannya sehari-hari untuk
menafkahi keluarga. Tantangan terbesarnya adalah mensinkronisasi waktu kerja bersama agar dapat melakukan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan. Menurut Kang Heri, dirinya tidak ingin memaksakan waktu, karena masing-masing punya tugas menafkahi
keluarganya masing-masing. Di tengah sulitnya mencari waktu,
Kang Heri terus menimbang-nimbang waktu yang tepat agar
seluruh anggota tim bisa sama-sama bergerak ke lapangan.
Satu hal yang membuat Kang Heri sangat salut kepada Kang
Sarta dan Kang Daming adalah keaktifan kedua orang anggotanya
yang rajin menghubungi Kang Heri lewat telpon untuk menanyakan waktu untuk turun ke lapangan. Kang Sarta dan Kang Daming
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menegaskan kalau mereka berdua memiliki keleluasaan dalam
mengatur waktu kerja. Kang Heri salut dengan Kang Sarta dan
Kang Daming karena ternyata keduanya memiliki semangat, motivasi, dan kemauan keras untuk menolong orang lain. Memang,
beberapa kali anggota tim berupaya mengatur waktu, tetapi beberapa kali juga rencana tersebut tidak dapat terlaksana. Selalu saja
ada hambatan, seperti Kang Heri yang harus bertugas ke Subang.
Kesempatan lain, Kang Daming yang tidak bisa karena ada hajatan,
sebab saat hajatan adalah kesempatan yang paling baik untuk berjualan. Berbeda dengan Kang Sarta yang selalu siap sedia kapanpun.
Pada akhirnya, seluruh anggota tim memang memberikan dedikasi terbaiknya dalam melaksanakan tugas guna menolong sesamanya. Hal ini dibuktikan oleh tim dengan berkunjung pada malam
hari antara jam 20.00 WIB atau 21.00 WIB. Waktu yang paling
memungkinkan seluruh anggota tim untuk bekerja, walaupun harus merelakan waktu bertemu dengan keluarga terpakai. Bahkan
Kang Heri rela hati mengajak anak dan istrinya untuk turun lapangan bertemu dengan kliennya. Kadang kalau harus mengunjungi
klien yang tidak punya telepon, tim juga harus bergerilya malam
hari untuk berusaha menemui klien. Jadi, tanggung jawab sebagai
konselor adalah sebuah pekerjaan mulia dan tidak sesederhana
yang dibayangkan oleh orang lain. Kang Heri sendiri juga mengakui bahwa dirinya tidak dapat memaksa Kang Sarta dan Kang
Daming, tetapi rasa tanggung jawab yang dimiliki keduanya itulah ternyata menjadi sumber kekuatan tim untuk bekerja. Bukti
komitmen akan tanggung jawab itu dapat dilihat dari Kang Daming yang berdomisili di daerah Karawang. Oleh karena itu, apabila ada tugas yang harus dikerjakan di lapangan, Kang Daming harus
ke Sukamandi terlebih dahulu, setelah itu menuju ke Rancabango.
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Tantangan lainnya lagi yang juga tidak mudah adalah faktor
geografis Rancabango. Saat tim menelusuri daerah untuk mencari
rumah klien, tim harus melalui jalan-jalan yang kondisinya belum
baik, apalagi ditempuh pada malam hari.
KESAN-KESAN MENJADI TIM KONSELOR SEBAYA
PUSKESMAS RANCABANGO
Suheri

“Saya merasa bangga,
bahagia dengan apa yang
saya kerjakan, melihat
keceriaan pasien
kayak dulu lagi”

Kang Sarta

“Lumayan capek, lumayan pusing, jengkelnya ada.
Pas dikunjungi orangnya gak ada, rumahnya jauh.
Sekarang, orang-orang sudah sangat respek.
Saya kalau kerja lewat dari situ, istrinya klien bilang,”
Tuh Kang Ata....pasihan cai (kasih air minum),
kasih rokok”
Kang Daming

“Saya terus yang dijadikan korban. Perasaan saya
biasa aja. Kalau mentalnya udah kecut, gak bakalan ada di sini.Tidak marah, supaya temen-temen
kita pada minum obat. Kan kita menolong. Kalo
menolong dasarnya bukan hanya dari uang aja.
Berbagi pengalaman supaya temen kita minum
obat, jangan sampai seperti yang udah terlambat”
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Sumber : Mimi Institute, 2018

GALERI FOTO
TIM KONSELING SESAMA/AWAM
PUSKESMAS RANCABANGO

Foto 5. Tim Konseling Sesama/Awam Puskesmas Rancabango Sedang Mengedukasi
OYPMK dan Keluarga

Pada foto tersebut, Kang Sarta dan Kang Daming sedang
berproses dalam rangka asesmen untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup permasalahan yang dialami oleh OYPMK, baik
berkaitan dengan proses pengobatan medis, maupun aspek sosial
lainnya yang berkaitan dengan stigma dan diskriminasi. Pada pertemuan tersebut, tim konseling sesama/ awam juga memberikan
dukungan dan motivasi kepada OYPMK dan keluarganya, karena
kedua anggota tim tersebut juga memiliki pengalaman serupa sebagai orang yang sudah pulih dari kusta. Kesempatan bergabung
dengan tim yang dikoordinasi oleh Kang Heri, selaku penanggung
jawab program kusta di Puskesmas Rancabango, dimanfaatkan
untuk menolong orang lain.
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Foto 6. Tim Konseling Sesama/Awam Sedang Merawat Luka Klien

Pada foto tersebut tampak Kang Heri sedang merawat luka basah
yang ditimbulkan akibat kusta. Pada kesempatan tersebut, Kang
Heri bersama dengan anggota tim juga memberikan informasi
tentang cara merawat luka yang benar serta menganjurkan untuk mematuhi ketentuan dalam mengkonsumsi obat kusta. Oleh
karena itu, tim konselor sesama/ awam menekankan tentang
pentingnya melakukan kontrol rutin ke Puskesmas agar hasil yang
dicapai selama proses pengobatan dapat terpantau dengan baik.
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PROFIL TIM KONSELOR PUSKESMAS SUKARAHAYU:

MARI BERGERAK BERSAMA

Menggabungkan Kekuatan Menjadi Tim Hebat
Ibu Etin, adalah salah seorang perawat, yang sehari-hari
bertanggung jawab sebagai koordinator di puskesmas pembantu
Dander, Subang sekaligus memiliki tanggung jawab pada program
pemberantasan penyakit kusta di wilayah kerjanya. Keterlibatan
Bu Etin di program konselor sebaya berbasis hak ini bermula dari
informasi yang diterimanya dari Bapak Suwata selaku wakil supervisor di Dinas Kabupaten Subang, bahwa akan ada kegiatan pelatihan konseling untuk orang dengan kusta dan disabilitas. Menurut
informasi awal yang diterimanya, kegiatan pelatihan konseling
tersebut akan dilaksanakan setelah adanya pertemuan di Dinas
Kesehatan Kabupaten Subang. Setelah menerima kabar tersebut,
tidak lama kemudian, Ibu Etin menerima kabar tentang rencana pertemuan di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan, Ibu Etin hadir pada pertemuan
tersebut, bersama dengan Kepala Puskesmas Sukarahayu, Subang.
Pada tahap awal keterlibatannya tersebut, Ibu Etin merasa
agak kebingungan juga untuk melengkapi anggota tim kerjanya.
Sebab, kriteria anggota timnya harus terdiri satu orang orang
yang pernah mengalami kusta dan satu orang disabilitas. Bagi Bu
Etin, mencari satu orang orang yang pernah mengalami kusta sebagai anggota timnya lebih mudah baginya, karena setiap hari, selama beberapa tahun berkecimpung dengan orang yang pernah
mengalami kusta, membuatnya memiliki pengenalan yang bagus
tentang kandidat potensial orang yang pernah mengalami kusta
untuk diajak terlibat dalam tugas baru tersebut. Namun, men82
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cari orang dengan disabilitas ini ternyata cukup membuat Bu Etin
merasa pusing, karena sangat terbatas sekali informasi yang dimilikinya. Selama ini, Bu Etin dapat dikatakan hampir tidak pernah
berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
orang disabilitas. Aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan
pekerjaan atau hal yang bersifat pribadi selama ini tidak pernah
menyentuh orang dengan disabilitas.
Pada proses pemilihan anggota, Bu Etin memang memiliki
seorang anak muda bernama Angga yang sejak jauh hari sudah
dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Saat mengenal
Angga, Bu Etin sudah berpesan bahwa Angga masih muda, bisa
sembuh total, dan nanti bisa diajak kerja sama membantu kegiatan di program kusta supaya bisa memberikan semangat kepada
yang lain. Angga memang sudah sering bekerja sama dengan Bu
Etin di tingkat puskesmas. Sosoknya yang masih muda dan gagah,
didorong untuk mampu tampil sebagai inspirator bagi orang lain.
Kesempatan mengikuti program pelatihan konseling adalah kesempatan yang kesekian kali bagi Angga untuk terlibat dan memasuki dunia baru. Bu Etin dengan suka hati menawarkan kesempatan berkembang kepada Angga, dan disambut dengan baik.
Sebelum menerima tawaran Bu Etin, sebenarnya Angga
merasa dilematis. Pada satu sisi, dirinya merasa takut tidak mampu untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Namun pada sisi lain, ada dorongan dalam hatinya untuk mencari tantangan baru. Ada rasa penasaran tentang dunia luar baru
yang ingin dijelajahinya. Angga ingin mengalami petualangan baru
yang ternyata memiliki daya pesona tersendiri untuk dimasuki.
Angga merasa ada tugas baru yang diembannya dengan hadirnya
tawaran dari Bu Etin. Cakrawalanya dibuka lebar bahwa kehadiran
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Angga sudah bukan untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk
menolong orang lain seperti dirinya yang mengalami kusta dan
kondisinya sangat membutuhkan uluran tangan. Pergulatan batin
itu pada akhirnya menghantarkan Angga untuk menerima tugas
yang diberikan Bu Etin, hingga akhirnya Angga menjadi anggota
pertama yang tergabung sebagai tim konselor sebaya berbasis hak
Puskesmas Sukarahayu, Subang.
Tugas berikutnya bagi Bu Etin adalah mencari orang dengan
disabilitas yang dapat diajak bergabung menjadi anggota timnya.
Pada awalnya, Bu Etin bermaksud mengajak Pak Tatang untuk
menjadi anggotanya, namun terkendala faktor usia walaupun sebenarnya keluarga mendukung. Tetapi Bu Etin memiliki perhitungan
yang cermat atas konsekuensi yang bakal dihadapinya jika melibatkan Pak Tatang. Beberapa faktor yang dihitung adalah panjangnya
durasi kegiatan serta adanya keragu-raguan dalam diri Pak Tatang.
Oleh karena itu, walaupun pihak keluarga Pak Tatang mendukung,
namun dikhawatirkan Pak Tatang dapat mundur di tengah jalan.
Dan Bu Etin memutuskan untuk mengganti personel. Pilihan berikutnya dialihkan ke Pak Dadi, seorang disabilitas dengan ketidakberfungsian optimal pada organ kedua kaki. Pak Dadi sehari-hari
aktif bekerja sebagai salah satu staf di kantor desa. Bu Etin pun
memberikan edukasi pada awal pertemuan dengan Pak Dadi
dengan memberitahukan tentang fungsi dan manfaat yang akan
diperoleh dengan mengikuti kegiatan yang ditawarkan tersebut.
Proses awal penerimaan Pak Dadi juga didorong oleh rasa
penasaran, sebab undangan pelatihan dan tawaran bergabung dalam tim konselor sebaya berbasis hak adalah hal baru baginya.
Kata konseling yang diucapkan oleh Bu Etin adalah kata yang baru
pertama kali didengarnya. Rasa ingin tahu itu menjadi energi peng84
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gerak Pak Dadi untuk menerima tawaran Bu Etin. Selain itu, Pak
Dadi juga terdorong untuk mengetahui lebih jauh tentang kusta
dan sebagai aparatur pemerintahan desa, bekal pengetahuan yang
diperolehnya dari pelatihan ingin diterapkannya guna menolong
anggota masyarakat dalam tugas pelayanannya tersebut. Pak Dadi
bersemangat mengikuti pelatihan dan tugas turun lapangan juga
menjadi sebuah tantangan menarik untuk dijawab oleh Pak Dadi.
Manfaat Mengikuti Pelatihan
Bu Etin menilai bahwa kegiatan pelatihan sangat bermanfaat
bagi dirinya. Pengetahuan baru yang diperolehnya terkait dengan
materi disabilitas. Bu Etin baru mengetahui cara membantu orang
gangguan penglihatan dan pengguna kursi roda melalui pelatihan
tersebut. Bagi Bu Etin hal tersebut merupakan hal baru yang diperolehnya melalui pelatihan di Hotel Fave, Subang. Melalui video
pendek yang diputar selama pelatihan berlangsung, Bu Etin jadi
semakin memahami potensi-potensi dari orang dengan disabilitas. Bu Etin menyukai materi tentang kusta dan disabilitas, karena
keduanya saling berhubungan. Menurut Bu Etin, letak hubungannya ada pada beban psikologis yang dialami oleh seseorang yang
kusta dan mengalami disabilitas. Kepekaan Bu Etin juga mengalami
peningkatan dalam memperlakukan orang-orang yang mengalami
kusta dan disabilitas, sebab apabila salah dalam melayani, maka tidak tertutup kemungkinan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu,
menurut Bu Etin sangat dibutuhkan kehati-hatian dalam praktik
pelayanannya kepada masyarakat di kemudian hari.
Menurut Angga, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi dirinya.
Pertama, Angga mendapatkan pengetahuan baru tentang kusta dan
disabilitas. Pelajaran ini sangat penting baginya karena dapat
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menunjang kegiatannya untuk membantu Bu Etin di lapangan.
Kedua, Angga menjadi lebih percaya diri dan mengatasi rasa malu
untuk berbicara di depan publik. Kesempatan mengikuti simulasi
selama pelatihan serta praktik lapangan bertemu dengan banyak
orang, terbukti efektif meningkatkan rasa percaya dirinya. Ketiga, Angga mendapatkan banyak teman-teman baru dari 4 wilayah
puskesmas. Bertambahnya jaringan pertemanan ini tentu saja sangat menggembirakannya. Selama proses, Angga merasa senang
dengan metode yang dipergunakan, walaupun serius tetapi dapat
disampaikan dengan ringan diselingi dengan bercanda.
Pelatihan ini juga merupakan proses yang amat baik bagi
Pak Dadi. Pada awal pelatihan, Pak Dadi memang khawatir dengan hambatan mobilitas yang dialami akibat kurang berfungsinya
kedua kakinya. Selama ini memang, Pak Dadi memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap istrinya untuk membantunya
beraktivitas. Pak Dadi merasa khawatir dan kurang percaya diri
apabila nanti tidak ada yang mau menolong dirinya ketika membutuhkan bantuan dari orang lain. Pikiran Pak Dadi berkecamuk
dengan pertanyaan bagaimana nanti kalau makan, bagaimana nanti
kalau mandi karena berbeda dengan di rumah. Pak Dadi sangat
merasa harus dibantu karena tidak terbiasa dengan perlengkapan
di hotel. Oleh karena itu, Pak Dadi meminta kepada Bu Etin
agar istrinya dapat ikut serta dalam kegiatan pelatihan. Namun
pihak penyelenggara pelatihan yaitu Mimi Institute tidak memperkenankan istri Pak Dadi ikut serta di dalam pelatihan karena
tidak ada anggaran untuk tambahan biaya kamar. Selain itu, Pak
Dadi juga diajak untuk mau lebih mandiri dan diyakinkan bahwa
teman-temannya nanti pasti bersedia untuk menolong dirinya, sehingga tidak perlu khawatir.
86
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Ternyata proses pelatihan yang diikuti oleh Pak Dadi sangat
membantu dirinya untuk berubah menjadi lebih percaya diri dan
yakin bahwa teman-temannya akan membantu dirinya. Memang
pada tahap awal pelatihan terdapat kesan adanya perubahan ketergantungan dari istri beralih ke teman yang mengikuti pelatihan.
Namun memasuki pelatihan kedua, terdapat perubahan sikap dari
Pak Dadi. Ada keinginan Pak Dadi untuk mencoba lebih mandiri,
seperti mencoba berjalan sendiri ke depan kelas apabila mendapatkan kesempatan. Manfaat lain yang diperoleh Pak Dadi tentu saja
berupa pengetahuan-pengetahuan baru. Ilmu tentang disabilitas,
kusta, stigma, hak-hak penyandang disabilitas, dan konseling menjadi harta baru baginya.
Praktik Lapangan
Pengalaman paling berkesan bagi Bu Etin adalah ketika mengunjungi klien D. Pada saat berkunjung, kondisi klien D sedang
sakit. Terdapat luka-luka di kakinya yang membutuhkan perawatan
dari perawat di rumah sakit swasta karena tingkat kecacatannya
sudah level 2. Bu Etin sangat tersentuh hatinya, sebab sewaktu
belum sakit, klien D ini sangat rajin bekerja dan ketika sakit masih saja memikirkan biaya perawatan yang mahal. Bu Etin merasa
sedih sebab yang selama ini sudah dilakukan belum mampu membuat klien D berbahagia. Sambil terisak, Bu Etin berharap klien
D mendapatkan kesempatan sembuh. Memang, faktor lingkungan pekerjaan yang kurang higienis seperti mengangkat semen,
membuat luka-lukanya menjadi kurang terawat. Kondisi luka-luka
seperti itu ditambah posisinya klien D sebagai ketua kelompok
perawatan diri, menjadi tikaman yang sangat dalam bagi Bu Etin.
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na merasa dirinya kurang maksimal dalam memberikan pelayanan.
Menurut Angga, hal yang paling berkesan baginya saat kegiatan praktik lapangan adalah melihat keberhasilan dari klien yang
didampinginya. Sebelum dikunjungi, klien merasa sangat malu
untuk keluar rumah, ada rasa takut, tidak mau bergaul. Namun
setelah dikunjungi dan diedukasi, kliennya ternyata mengalami perubahan. Mulai berani untuk bergaul di luar rumah dengan mengikuti kegiatan di lingkungannya. Perubahan ini tentu saja membahagiakan bagi Angga, sebab kerja kerasnya berdampak positif
dan tidak sia-sia. Angga sangat terkesan saat mengunjungi rumah
Ibu S. Sikap ramah Ibu S menjadi hal yang sangat menyenangkan
sebab ada anak Ibu S yang mau terlibat membantu menceritakan
pengalaman Ibu S. Memang Ibu S ini memiliki karakter tertutup,
sehingga saat menjelaskan pengalamannya hanya menggunakan
kalimat yang pendek. Angga bersyukur ada anak ibu S yang ikut
mendampingi saat konseling, sehingga Angga merasa terbantu
dengan informasi-informasi yang diperoleh dari anak Ibu S.
Pengalaman turun lapangan ini juga sangat berarti bagi Pak
Dadi. Hambatan mobilitasnya perlahan-lahan dapat diatasinya
dengan baik. Kunjungan dari rumah ke rumah memberikan kesempatan bagi Pak Dadi untuk berlatih kemandirian dan rasa percaya diri bahwa dirinya pun dapat memberikan manfaat bagi orang
lain. Kesempatan turun lapangan menjadi ajang bagi Pak Dadi guna
menolong orang lain melalui pengetahuan yang diperolehnya
selama mengikuti kegiatan pelatihan. Praktik turun lapangan
yang paling berkesan adalah ketika Pak Dadi mengunjungi klien
T. Pada kunjungan tersebut, Pak Dadi mendapatkan kesempatan
untuk mengedukasi klien tentang perawatan luka, efek samping
obat, serta mengetahui kalau klien T sangat ingin bisa bekerja.
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Ternyata, Pak Dadi tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui hasil pekerjaannya. Diceritakan oleh Pak Dadi bahwa istrinya
yang terlibat sebagai salah satu relawan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dengan tugas melipat surat suara, bertemu dengan klien
T dengan tugas serupa dengan istrinya. Padahal di sana terdapat
kurang lebih 900 orang yang terlibat. Menurut keterangan istri
Pak Dadi, klien T tidak canggung untuk berinteraksi dengan orang
lain pada saat itu.
Hasil-hasil yang menggembirakan
Berdasarkan kinerja tim, Bu Etin menilai kerja sama kelompoknya sangat luar biasa. Setiap pekerjaan dimulai melalui perencanaan yang mapan, misalnya menetapkan prioritas kunjungan
pada klien terjauh terlebih dahulu baru yang terakhir klien yang
terdekat. Bu Etin juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan
pendataan secara lebih detail untuk semakin memahami kebutuhan dan masalah yang dialami oleh klien. Setiap permasalahan
yang ditemukan, didiskusikan bersama anggota kelompok guna
mendapatkan solusi terbaik. Memang, pada akhirnya setiap klien
yang dikunjungi merasa mendapatkan perhatian lebih dari puskesmas, bahkan berharap kegiatan kunjungan seperti itu terus ada
karena sangat berguna bagi klien. Melalui kunjungan tersebut, klien
dapat mengetahui adanya kelompok perawatan diri, dan menanyakan jadwal aktivitasnya agar klien dapat ikut bergabung di dalamnya. Menurut Bu Etin, para klien sangat senang dengan edukasi
yang diberikan, karena klien juga baru mengetahui adanya hak-hak
klien. Kunjungan ke rumah tersebut juga membuat klien merasa
tidak sendiri, tetapi klien akhirnya menyadari bahwa klien juga bagian dari masyarakat itu sendiri. Terutama ketika melihat ada orang
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dengan pengalaman kusta yang bergabung di dalam tim konselor
sebaya Puskesmas Sukarahayu, sehingga turut menggugah perasaan
klien untuk bisa bangkit menghadapi kusta yang dialaminya.
Tim konselor sebaya Puskesmas Sukarahayu sangat bersyukur bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya mampu
mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh klien. Edukasi dan
kunjungan yang telah dilaksanakan merupakan bentuk perhatian
tak terhingga yang dirasakan oleh klien. Selama ini, jarang sekali ada
tamu yang bersedia mengunjungi klien untuk mendengarkan keluh
kesah atau cerita pengalaman hidup klien. Kehadiran tim konselor
sebaya Puskesmas Sukarahayu mampu menggerakkan hati klien
untuk berani menghadapi tantangan hidupnya. Inilah capaian luar
biasa yang mampu diperoleh dalam waktu yang sangat singkat.
Fakta sudah membuktikan, ada klien yang malu karena kecacatan
pada kaki akibat dipatuk ular, mulai tertarik untuk bergabung ke
Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), ada klien yang
berani bergabung sebagai relawan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
untuk melipat surat suara, ada klien yang mulai berani berinteraksi
dengan lingkungan luar rumahnya, dan berbagai hasil positif lainnya.
Kendala Kegiatan
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan ini memang tidak
luput dari hambatan. Secara umum, semua anggota tim melihat
bahwa faktor waktu menjadi kendala yang sering kali membuat
seluruh anggota tim harus bernegosiasi dengan pekerjaan-pekerjaan utamanya. Setiap anggota tim sudah mempunyai jadwal kerja
yang berbeda-beda, dan untuk memilih satu hari yang tepat agar
dapat memulai bekerja mengunjungi klien memang membutuhkan perjuangan tersendiri. Namun, pada akhirnya memang terca90
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pai juga kesepakatan-kesepakatan dari setiap anggota kelompok
untuk memulai pekerjaan setahap demi setahap, hingga akhirnya
dapat menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan baik.
KESAN TIM KONSELING SESAMA/ AWAM
PUSKESMAS SUKARAHAYU
Etin Surpihatin, Penanggung Jawab Puskesmas
Pembantu Dangder dan Penanggung Jawab Program
Pemberantasan Kusta di Puskesmas Sukarahayu.

Pengalaman unik pada saat mengunjungi klien,
seluruh anggota tim merasa kehausan karena
cuaca panas. Sehingga, sesaat tuan rumah menyediakan air kemasan gelas, lalu masuk ke dalam rumah kembali untuk mengambil hidangan, sebelum
dipersilakan oleh tuan rumah, tim yang kehausan
langsung meminum air mineral tersebut.
Pak Dadi, Penyandang Disabilitas,
bekerja sebagai staf di desa.

Bergabung di dalam Tim Konseling Sesama/ Awam
Berbasis Hak ini memberikan kesempatan bagi
Pak Dadi untuk berproses menjadi lebih mandiri
dan mengurangi ketergantungan atas bantuan dari
pihak lain. Semangat berlatih ditunjukkan dengan
rela berjalan kaki sambil didampingi saat berkumpul di alun-alun Kabupaten Subang. Pengalaman
ini sangat berarti bagi Pak Dadi karena mendapat
kesempatan untuk belajar tentang kusta.
Angga, Wirausaha, Kader Kelompok Perawatan, OYPMK

Bekerja sebagai Tim Konseling Sesama/ Awam dan harus mengunjungi lokasi yang jauh, lalu membayangkan
betapa beratnya petugas kesehatan yang bekerja di
daerah pedalaman dengan medan yang berat karena
keterbatasan sarana jalan dan moda transportasi.
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GALERI FOTO

Sumber : Mimi Institute, 2018

TIM KONSELING SESAMA/AWAM
PUSKESMAS SUKARAHAYU

Foto 7. Tim Konselor Sesama/Awam sedang
memberikan konseling keluarga

Foto di atas adalah kegiatan konseling keluarga yang pada
saat itu hanya dihadiri oleh klien dan istrinya saja. Tim konselor
sesama/ awam Puskesmas Sukarahayu menyampaikan informasiinformasi mengenai pengetahuan tentang kusta, kepatuhan
mengkonsumsi obat, rutinitas kontrol, pentingnya kesadaran
minum obat, serta pentingnya dukungan keluarga dalam proses
pengobatan. Tim konselor sesama/ awam Puskesmas Sukarahayu
menjelaskan agar di dalam keluarga itu sendiri tidak terjadi stigma
dan diskriminasi terhadap klien yang terjadi karena ketakutan
tertular kusta. Dukungan keluarga memiliki peran strategis dalam
rangka pemulihan mental klien dari perasaan negatif seperti malu,
takut, kecewa, dan potensi depresi akibat kusta.
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Foto 8. Kegiatan Konseling Kelompok di Puskesmas Sukarahayu

Foto tersebut di atas adalah tentang pelaksanaan kegiatan
konseling kelompok. Klien-klien yang didampingi oleh tim konseling sesama/ awam Puskesmas Sukarahayu berkumpul bersama untuk diberikan ruang yang nyaman untuk mencurahkan
perasaan-perasaannya atau berbagai pertanyaan yang muncul dan
membutuhkan jawaban yang logis. Salah satu pertanyaan umum
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yang sering mengganggu klien berkaitan dengan pengalaman efek
samping obat yang membuat kulit menghitam dan urine berwarna
merah. Pada saat konseling kelompok inilah, sesama klien dapat
saling bertemu dan mengetahui bahwa ada orang lain di sekitarnya yang juga memiliki pengalaman serupa, sehingga dapat saling
menguatkan satu sama lain dan tidak merasa sendiri.

PROFIL TIM KONSELOR PUSKESMAS
PURWADADI
Membentuk Tim Tangguh Puskesmas Purwadadi
Ibu Rukaesih atau akrab disapa dengan panggilan Bu Iyuk
(38 tahun) adalah salah seorang perawat di Puskesmas Purwadadi yang selama ini bertugas untuk membantu pasien-pasien yang
membutuhkan pengobatan akibat kusta. Proses keterlibatan Ibu
Iyuk, diawali dengan adanya pemberitahuan dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang yang menunjuk dirinya sebagai perwakilan dari
Puskesmas Purwadadi untuk terlibat di dalam program konselor
kusta Kabupaten Sumedang. Menanggapi permintaan tersebut,
Ibu Iyuk perlu menenangkan diri terlebih dahulu, sebab dirinya
merasa belum mengetahui secara utuh tentang penugasan yang
diberikan kepadanya tersebut. Selama ini, Bu Iyuk belum mengetahui sama sekali perihal konseling, sehingga belum dapat
membayangkan kegiatan yang akan diikutinya tersebut. Setelah
pertemuan pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Bu
Iyuk juga mendapatkan tugas harus mencari dua orang anggota
tim yang terdiri dari satu orang dengan disabilitas dan satu Orang
Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK). Hal yang dirasakan cu94
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kup memberatkan adalah kriteria tingkat pendidikan minimal yaitu SMP, sebab sulit untuk memenuhi kriteria tersebut. Upaya untuk mendapatkan satu orang kandidat disabilitas dirasakan cukup
menyulitkan, sebab selama ini, Bu Iyuk juga belum pernah berinteraksi intensif dengan orang-orang disabilitas, sehingga memiliki
informasi yang sangat terbatas untuk menemukannya.
Bertemu Dengan Anisa
Di tengah kebingungannya tersebut, Bu Iyuk mendapatkan
pertolongan dari salah seorang rekan kerjanya di bagian laboratorium Puskesmas Purwadadi yang menginformasikan bahwa
salah seorang tetangganya memiliki seorang anak disabilitas bernama Anisa dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Informasi
tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Ibu Iyuk dengan mendatangi
rumah keluarga yang direkomendasikan oleh salah seorang rekan
kerjanya tersebut. Pada pertemuan tersebut, Ibu Iyuk menjelaskan kepada pihak keluarga dan Anisa. Setelah pihak keluarga mendengarkan penjelasan dari Ibu Iyuk tentang program konseling
sebaya berbasis hak, pihak keluarga memberikan kesempatan kepada Anisa untuk mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh
Bu Iyuk. Pihak keluarga meyakinkan Anisa, bahwa tanggung jawab
untuk mengasuh keponakannya akan diambil alih oleh pihak keluarga, sehingga Anisa tidak perlu khawatir agar dapat mengikuti
kegiatan dengan tenang.
Anisa sendiri membutuhkan waktu tiga hari untuk memikirkan tawaran dari Bu Iyuk, sebab ada rasa ragu di dalam hatinya,
mengingat tawaran ini adalah hal yang benar-benar baru bagi Anisa. Berbagai pikiran dan perasaan negatif silih berganti melintas di
dalam pikiran Anisa karena berada pada posisi dilematis. Pada satu
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sisi, Anisa ingin berkembang dan belajar. Tetapi, di sini lain, ada
keraguan dan rasa takut untuk berada di sebuah lingkungan baru
yang sama sekali asing dengan dirinya. Kekhawatiran menerima
perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungan seperti yang dulu
pernah dialaminya juga sempat muncul kembali. Pengalaman masa
lalu ketika ada kegiatan silahturahmi masa SMA, saat seluruh guru
dan teman-temannya bersedia berjabat tangan, sedangkan kepala
sekolahnya sama sekali tidak menerima. Pernah juga saat masih
bersekolah dan ada tugas kelompok, teman-teman Anisa tidak
mengajaknya untuk terlibat mengerjakan tugas bersama. Anisa
hanya duduk sendiri karena merasa tidak dilibatkan, sampai akhirnya guru kelas menegur teman-teman satu kelompoknya untuk
melibatkan Anisa dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut.
Keputusan untuk menyatakan bersedia atau tidak adalah sebuah keputusan besar bagi Anisa. Sebelum sampai pada jawaban
menerima atau menolak, satu pertanyaan besar yang muncul di dalam diri Anisa adalah,”Apakah saya mampu?”. Anisa khawatir kalau
dirinya hanya akan mempermalukan orang lain karena tidak mampu melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya apabila menyatakan kesanggupan untuk menerima tawaran Bu Iyuk.
Anisa juga menilai situasi dirinya yang setelah selesai pendidikan
tingkat menengah, Anisa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk membantu merawat dua orang keponakannya. Jarang
sekali atau bahkan hampir tidak pernah bertemu dengan orangorang baru. Interaksinya sangat terbatas pada lingkungan keluarga
dan rumah saja. Selama beberapa hari, pikiran Anisa berkecamuk
luar biasa dengan pertanyaan,” Apakah saya mampu?” yang muncul berulang-ulang tanpa jeda dan mendera hari-harinya.
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Akhirnya, keputusan harus diambil sesuai dengan perjanjian Anisa dengan Bu Iyuk. Masa tiga hari untuk mengambil keputusan akhirnya sampai pada batas waktunya. Fase terombang-ambing
yang menimbulkan kegelisahan pada diri Anisa, tetapi juga bagi
Bu Iyuk yang menantikan kabar dari Anisa tentang kepastiannya
untuk menerima atau menolak tawarannya, harus mendapatkan jawaban pasti. Sambil meyakinkan dirinya, Anisa akhirnya
memutuskan untuk mengirimkan kabar kepada Bu Iyuk bahwa dirinya siap untuk mengikuti kegiatan pelatihan konseling
sebaya berbasis hak. Keputusan itu diambil oleh Anisa setelah
meyakinkan dirinya bahwa dirinya juga perlu untuk berkembang
dan belajar lebih banyak lagi. Memang di dalam dirinya masih
ada rasa malu dan takut, tetapi perasaan tersebut berani dilawannya. Kabar tersebut tentu sangat menggembirakan bagi Bu
Iyuk yang telah menanti-nantikan kabar dari Anisa tersebut.
Bertemu Dengan Pak Tasdi
Pak Tasdi dan Bu Iyuk telah cukup lama saling mengenal
satu sama lain. Sejak tahun 2012, Pak Tasdi sudah aktif berobat di
Puskesmas Purwadadi secara rutin untuk mengobati sakit kusta
yang dialaminya. Relatif tidak ada kendala yang berarti kecuali latar
belakang pendidikan Pak Tasdi yang hanya menamatkan tingkat
sekolah dasar. Namun, Bu Iyuk memiliki pertimbangan lain ketika
memilih Pak Tasdi untuk bergabung sebagai tim konselor sebaya
Puskesmas Purwadadi. Pengalaman dan kesadaran Pak Tasdi untuk sembuh dari kusta adalah modal yang sangat berharga untuk
dimanfaatkan dalam menolong orang lain yang mengalami kusta,
tetapi masih mengalami kesulitan untuk patuh minum obat, rawat
diri, dan menerima diri apa adanya. Keterlibatan Pak Tasdi menjaPengalaman Sukses Konselor Sesama/Awam di Empat Puskesmas Kabupaten Subang Jawa Barat
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di sangat penting dalam hal ini, karena diharapkan mampu menjadi
inspirasi bagi orang-orang lain.
Pak Tasdi sendiri adalah sosok sederhana dengan keseharian berjualan mainan berkeliling sebagai sumber nafkah utamanya
sehari-hari. Target utama tempatnya berjualan adalah warga yang
sedang menyelenggarakan hajatan, sebab pada umumnya, omset
jualannya akan lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap hari Sabtu dan
Minggu adalah hari paling baik baginya untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Ketika Ibu Iyuk menawarkan ke Pak Tasdi untuk terlibat di dalam kegiatan pelatihan
konseling sebaya berbasis hak, Pak Tasdi meresponnya saat itu
juga dengan menyatakan kesediaannya untuk terlibat. Pertimbangan utama Pak Tasdi menerima karena merasa berhutang budi
pada Bu Iyuk yang telah membantunya sembuh dari kusta. Pak
Tasdi merasa berkat bimbingan Bu Iyuk, dirinya dapat sembuh
kembali seperti semula. Alasan berikutnya, Pak Tasdi merasa ikut
bertanggung jawab secara moral untuk menolong orang lain yang
sakit kusta.
Pengalaman dapat sembuh dari kusta menjadi kekuatan terbesar Pak Tasdi. Tidak semua orang mampu memiliki pengalaman
sembuh dari kusta dan bersedia untuk membagikannya. Pak Tasdi
berharap dengan cerita-ceritanya tersebut, orang lain yang selama ini masih belum patuh minum obat, menjadi sadar dan bersedia untuk tekun minum obat, sebab berkonsekuensi terhadap
peluang terjadinya kecacatan tingkat I dan II, bahkan lebih parah
dari itu. Pak Tasdi ingin orang lain yang mengalami kusta juga
dapat sama seperti dirinya, dapat bekerja kembali, bergaul dengan
tetangga, tidak malu, dan patuh minum obat. Harapan ini adalah sebuah harapan sederhana, tetapi membutuhkan kesediaan
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dan keikhlasan yang besar untuk mau turut ambil bagian di dalam
mewujudkannya. Pak Tasdi adalah salah satu dari sekian banyak
orang yang bersedia menyingsingkan lengan baju untuk terlibat di
dalam pekerjaan besar tersebut.
Pada akhirnya, lengkaplah tim konselor sebaya Puskesmas
Purwadadi yang terdiri dari Ibu Iyuk (Ketua tim) dengan anggotanya Anisa dan Pak Tasdi. Tim ini sudah siap untuk mengikuti
pelatihan dan penugasan yang akan dilaksanakan untuk menolong
orang-orang yang mengalami kusta dan disabilitas di wilayah kerja Puskesmas Purwadadi. Anisa mewakili peserta dari kelompok
orang dengan disabilitas, sedangkan Pak Tasdi mewakili orang
yang pernah mengalami kusta.
Menjalani Pelatihan Konseling Sebaya Berbasis Hak
Mengikuti pelajaran di kelas menjadi tantangan tersendiri
yang harus dijalani. Bukan hanya dari sisi materi-materinya saja
yang harus diikuti, tetapi juga harus menjalani kehidupan bersama
dengan orang lain yang tidak dikenal, berpisah dengan keluarga
selama beberapa hari, rela tidak berjualan demi mengikuti pelatihan, harus beradaptasi dengan ruangan pelatihan yang dingin, dan
semakin lengkap dengan galaunya perasaan. Suasana hati ini tentu
berbeda antara Bu Iyuk, Pak Tasdi, dan Anisa. Bu Iyuk dan Pak
Tasdi relatif sudah pernah mengikuti kegiatan pelatihan di hotel
untuk durasi waktu yang relatif lama dan jadwal padat dengan
jeda waktu hanya 15-20 menit. Berbanding terbalik dengan Anisa
yang baru untuk pertama kalinya mengikuti kegiatan di hotel. Debaran jantung Anisa terasa berdetak lebih kencang karena harus
berjuang ekstra keras dibandingkan biasanya. Sejak awal, Anisa
sudah harus berjuang mengatasi pikiran negatif dan rasa rendah
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diri berada di tengah orang-orang baru dan tempat yang sangat
asing bagi dirinya.
Perlahan-lahan, Bu Iyuk, Pak Tasdi, dan Anisa mulai dapat
beradaptasi dengan suasana pelatihan konseling sebaya berbasis
hak, hingga mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan yang dilaksanakan. Menarik sekali mengamati tim konselor
Puskesmas Purwadadi berproses sepanjang tiga termin pelatihan
dilaksanakan. Bu Iyuk senantiasa berperan sebagai motivator handal untuk terus mendorong Anisa keluar dari deraan rasa malu,
rendah diri, dan kurang percaya diri. Tak pernah henti Bu Iyuk
memotivasi Anisa agar berani berbicara di depan kelas untuk
mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan. Bahkan, Bu Iyuk
sampai harus meneteskan air mata manakala melihat Anisa sedikit demi sedikit mulai berani menampilkan dirinya lebih aktif. Bu
Iyuk menjadi pendamping yang sangat baik bagi Anisa, seolah-olah
telah berperan sebagai ibu bagi Anisa selama mengikuti pelatihan
berlangsung. Bahkan, sampai harus mengawasi pola makan Anisa yang kadang-kadang tidak mau makan. Bu Iyuk dengan sabar
mengingatkan Anisa,”Neng....Ayo makan. Apa mau diambilin?”.
Bu Iyuk sangat perhatian dan bertanggung jawab untuk menjaga
kesehatan Anisa dalam mengikuti jadwal kegiatan yang padat, sehingga rajin mengingatkan dan mengajak Anisa.
Pak Tasdi sendiri pun merasa kesulitan mengikuti proses
awalnya. Terlebih lagi ketika harus menuliskan tugas yang diberikan
saat pelatihan, sebab sudah sangat lama sekali Pak Tasdi tidak
menulis. Huruf-huruf yang dituliskan juga besar-besar, bahkan
seringkali tertinggal untuk menyelesaikan tugas yang diberikan
karena kurang terampil dalam menulis. Tetapi hambatan itu tidak
menyurutkan langkah Pak Tasdi untuk tetap mengikuti kegiatan
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di tengah-tengah keterbatasannya. Memang Pak Tasdi kurang
mampu menulis tetapi Pak Tasdi sangat pandai dalam bercerita,
terutama cerita pengalaman hidupnya dengan kusta. Sepanjang
pelatihan berlangsung, Pak Tasdi dengan senang hati terlibat
dalam kegiatan role play atau latihan praktik konseling. Tidak ada
rasa malu dalam diri Pak Tasdi untuk memainkan peranan yang
dimintakan kepadanya. Pernah dalam satu kesempatan materi
pelatihan tentang kemampuan bertanya, Pak Tasdi menjadi
peserta yang diminta untuk duduk di tengah ruangan, sementara
peserta yang lain mengajukan satu per satu pertanyaan kepadanya.
Ketika ditanya berkaitan dengan rasa malu karena mengalami
kusta, Pak Tasdi mengatakan dengan penuh kepercayaan diri
bahwa dirinya tidak perlu merasa malu, karena tidak ada gunanya.
Kalau Pak Tasdi terus menerus malu, maka nasib keluarganya
akan dipertaruhkan, sebab tidak ada pencari nafkah. Oleh karena
itu, Pak Tasdi memutuskan memberanikan diri untuk mulai
bekerja kembali dan mengabaikan semua omongan negatif pada
dirinya. Saat peserta lain menanyakan tentang strategi usaha Pak
Tasdi berjualan mainan, maka dijelaskan, bahwa waktu berjualan
yang paling menguntungkan adalah saat ada hajatan di kampung,
karena biasanya banyak anak-anak. Apabila ada seorang anak yang
sudah merengek-rengek ke orang tuanya minta dibelikan mainan,
maka, hal itu adalah momentum terbaik bagi Pak Tasdi untuk
mengeluarkan jurus rayuan mautnya sehingga barang dagangannya
pun dibeli.
Potensi Pak Tasdi terlihat jelas justru ketika berada di lapangan, saat mengunjungi salah seorang warga yang mengalami kusta.
Kunjungan lapangan ini memang bagian dari kegiatan pelatihan sebagai salah satu pendekatan untuk mempraktikan pengetahuan/
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teori di kelas ke dalam situasi-situasi yang akan dihadapi oleh para
konselor sesama saat telah terjun langsung di masyarakat. Pak
Tasdi terlihat sangat menguasai keadaan, dan sangat lancar menjelaskan kusta dengan mempergunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Situasi berbeda justru dialami oleh Anisa
yang memang sedang berproses dalam sebuah alur kehidupan barunya. Pada kegiatan turun lapangan di termin kedua, Anisa bergabung dengan Ibu Wiwin (peserta dari Puskesmas Pagaden), dan
didampingi oleh Ibu Iyuk serta Ibu Etin (petugas Puskesmas Sukarahayu). Saat itu, tim berkunjung ke salah seorang Ibu A yang mengalami kusta, namun tidak konsisten minum obat dari sisi waktu.
Kadang siang hari atau kadang sore hari. Awal pembicaraan nampak Anisa dan Ibu Wiwin lebih banyak menjadi pendengar, dan
sesekali saja bertanya. Dialog lebih banyak dilakukan oleh Ibu Iyuk
dan Ibu Etin. Akhirnya, untuk mendorong keaktifan Anisa dan Ibu
Wiwin, dengan sangat terpaksa, keduanya ditinggalkan dengan Ibu
A di rumah, sedangkan Ibu Iyuk dan Ibu Etin berkeliling di sekitar
rumah Ibu A dan menunggu di warung.
Manfaat Mengikuti Pelatihan
Perjalanan panjang mengikuti tiga termin pelatihan sungguh
bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Ada cukup banyak tantangan yang mesti dilewati dan berjuang mengatasi rasa kantuk,
rindu keluarga, dan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Pada akhirnya, setelah serangkaian proses panjang tersebut terlewati, kini
saatnya untuk membuka kotak harta karun pengetahuan yang telah diperoleh selama ini di dalam kegiatan pelatihan. Secara umum,
tim konselor sebaya Puskesmas Purwadadi menilai bahwa manfaat dari pelatihan ini sangat besar. Ada pengetahuan-pengetahuan
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baru yang diperoleh seperti tentang disabilitas, konseling, kusta,
dan tentang hak. Dan ternyata melalui pelatihan inilah kehadiran
Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
tersampaikan sehingga menjadi pencerahan juga kepada seluruh
anggota tim. Manfaat lain yang diperoleh sudah pasti adalah bertambahnya relasi, sebab melalui pelatihan inilah terbentuk sebuah
jaringan sosial baru di antara sesama konselor sebaya dari empat
puskesmas yang berbeda.
Secara khusus, pelatihan ini memberikan perubahan besar
pada diri Anisa. Pada awal pelatihan, Anisa masih didominasi oleh
rasa malu yang sangat besar. Setelah pelatihan ini selesai, dan ditanya kembali, tinggal berapa persen rasa malu Anisa sekarang
tersisa. Dan Anisa menjawab tinggal 30 persen saja. Anisa merasa
senang dapat ambil bagian di dalam kegiatan pelatihan ini, hanya
memang masih perlu berlatih untuk mengurangi ketergantungan
terhadap orang lain. Keberaniannya untuk berbicara masih perlu ditingkatkan, sebab sampai dengan pelatihan ini akan berakhir,
Anisa masih sesekali melihat ke arah Ibu Iyuk untuk mendapatkan
dukungan. Anisa juga menyadari kekurangan di dalam dirinya yang
masih merasa malu dan belum berani berbicara di depan umum.
Rasa takutnya saat ini lebih kepada rasa takut untuk berbicara di
depan umum saja. Memang setiap perubahan membutuhkan proses, dan Anisa sedang meniti jalan perubahan dari seseorang dengan kesehariannya yang hampir sebagian besar aktivitasnya
dilakukan di dalam rumah dan keluar rumah, hanya untuk menyapu halaman saja atau belanja ke warung di depan rumah, menjadi individu yang memperjuangkan hak orang lain untuk mendapatkan layanan kesehatan serta terbebas dari stigma diri dan stigma
masyarakat. Di atas itu semua, Anisa telah mengalami lompatan
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pengetahuan yang luar biasa melalui pelatihan ini. Pada awalnya,
Anisa sama sekali tidak pernah tahu tentang stigma dan kusta, kini
Anisa sudah paham dengan dua hal tersebut.
Pak Tasdi juga merasakan hal serupa dengan Anisa. Ada
rasa syukur yang dirasakan dapat berkenalan dengan orang-orang
baru, sehingga wawasannya bertambah dan relasi sosialnya juga
berkembang. Lelaki sederhana bernama Pak Tasdi telah mampu
membuktikan dirinya untuk terus belajar dan tidak mau dikekang
oleh rasa malu dan keterbatasan diri. Pak Tasdi jadi mengerti
tentang konseling dan kusta. Selain itu, rasa malu yang dirasakan
Pak Tasdi sedikit demi sedikit juga berkurang. Awalnya masih malu-malu berbicara di depan umum, sekarang menjadi lebih berani.
Hal menarik lainnya adalah, Pak Tasdi semakin terampil berbicara
dengan bahasa Indonesia, berbeda sekali dengan sebelumnya yang
masih didominasi oleh bahasa Sunda. Pak Tasdi sangat bersyukur
bisa terlibat dalam pelatihan ini dan keluarga juga mendukung
dengan kegiatan Pak Tasdi.
Bu Iyuk juga menilai bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat
bagi dirinya, terutama berkaitan dengan tugasnya sebagai penanggung jawab kusta di Puskesmas Purwadadi yang sehari-hari berada di ruang gawat darurat dan rawat inap. Otomatis Bu Iyuk harus
berhadapan dengan banyak pasien dan keluarga yang harus segera
diberi penjelasan. Awalnya komunikasi Ibu Iyuk dengan pasien bersifat satu arah saja. Bu Iyuk sebagai petugas puskesmas memberikan penjelasan yang harus dilakukan oleh pasien untuk mengobati
sakit kusta yang dialaminya. Tidak ada kesempatan sama sekali
yang diberikan kepada pasien untuk memilih jalan terbaik menurut
pasien tersebut. Setelah mengikuti pelatihan, Bu Iyuk menjadi paham tentang pentingnya mendengarkan masalah-masalah yang
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dialami oleh pasiennya. Bu Iyuk menilai bahwa wawasan dan pengetahuannya bertambah. Dan Bu Iyuk sangat senang dengan materi pelatihan tentang disabilitas, sebab materi itulah yang memberikan pemahaman bagi Bu Iyuk tentang disabilitas. Apabila semula memandang masalah disabilitas sebagai masalah yang biasa
saja, namun sejak pelatihan ini, Bu Iyuk menyadari bahwa masalah
disabilitas perlu mendapatkan perhatian yang lebih.
Praktik Konseling
Pengalaman konseling adalah pengalaman yang sangat mengesankan. Setiap anggota memiliki kesan tersendiri dari serangkaian konseling yang telah dilaksanakan. Bagi Bu Iyuk, pengalaman
melakukan konseling di rumah Ibu Ac, orang yang mengalami kusta dan disabilitas adalah pengalaman yang berkesan, sebab tidak
menyangka sama sekali respon dari tetangga sekitar rumah Ibu
Ac yang sangat luar biasa. Pada saat tim konselor sebaya Puskesmas Purwadadi tiba di rumah Ibu Ac, ternyata Ibu Ac sedang
bekerja di sawah. Salah seorang tetangga yang melihat kehadiran
tim konselor sebaya Puskesmas Purwadadi menyambut dengan
terbuka. Setelah dijelaskan bahwa yang hadir adalah tim konselor sebaya Puskesmas Purwadadi, tetangga Ibu Ac meminta untuk
menunggu, karena akan menjemput Ibu Ac yang sudah lama berada di sawah. Semua tetangga ikut berkumpul di rumah Bu Ac
untuk menanyakan tujuannya. Respon tetangga juga sangat bagus,
apalagi ketika melihat Anisa menulis, para tetangga justru malah
jadi memberikan motivasi kepada Ibu Ac untuk tidak malu dengan
mencontohkan Anisa yang berani dan tidak malu. Memang pada
saat itu Anisa menjadi sosok yang menjadi pusat perhatian dari
para tetangga yang berkumpul di rumah Ibu Ac.
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Pengalaman berkesan yang lainnya adalah ketika berkunjung
ke rumah klien Dn (14 tahun). Diceritakan oleh Ibu Iyuk, bahwa
ibu kandung Dn sampai meneteskan air mata saat menceritakan
kondisi Dn yang sudah tidak dapat berjalan karena penyakit kusta,
kulitnya melepuh, berat badannya hanya 17 kilogram, dan aktivitas sehari-hari lebih banyak berbaring sambil menonton televisi,
masih dapat duduk, tidak dapat berjalan, dan kalau ke kamar mandi harus dibopong oleh ibunya. Pertemuan dengan ibu kandung
Dn sungguh sangat menyentuh perasaan Ibu Iyuk. Di tengah kesedihannya melihat kondisi Dn yang sangat memprihatinkan, nampak sekali bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang
dengan tekun merawat dan menjaga dengan penuh rasa cinta. Beban hidup itu masih harus ditambah lagi dengan peran ibu kandung
Dn adalah orangtua tunggal, karena telah bercerai dengan suaminya. Otomatis peran pencari nafkah berada di pundaknya, dan
pilihan untuk menyambung hidup itu dilakukan dengan cara berjualan di warung sederhana miliknya. Realita kehidupan inilah yang
menyentuh ruang hati para konselor sebaya Puskesmas Purwadadi.
Ternyata ada orang lain yang kondisinya jauh lebih tidak beruntung.
Pengalaman bersentuhan dengan orang-orang yang mengalami kusta telah mendorong Anisa agar hidupnya lebih bermanfaat bagi orang lain. Memang Anisa masih malu-malu saat awal
kegiatan turun lapangan, namun semakin lama, Anisa semakin
percaya diri. Pertemuan dengan klien E juga membuka cakrawala
Anisa dalam memandang dirinya sendiri. Klien E adalah seorang
perempuan bertubuh besar dan menyatakan tidak merasa malu
dengan postur tubuhnya. Kalaupun ada rasa malu, itu karena di
wajah klien E terdapat bekas kusta. Bermula dari pertemuan itulah Anisa kemudian melihat kembali ke dalam dirinya, bahwa ter106
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nyata postur tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan klien E, tidak
sebesar yang dipikirkannya selama ini. Citra diri negatif yang diyakini oleh Anisa memang bersumber dari lingkungan rumahnya,
karena kadang anggota keluarganya bercanda dengan mengatakan
kalau Anisa gendut, sehingga menyebabkan Anisa menjadi minder.
Pak Tasdi juga memberikan kesan positif saat bertemu dengan orang-orang yang sama-sama mengalami kusta seperti dirinya. Penerimaan yang baik dari keluarga yang dikunjungi serta
dapat berbagi pengalaman dengan orang lain sudah cukup bagi
Pak Tasdi untuk merasa bahagia karena hidupnya bermanfaat bagi
orang lain. Kesempatan yang didapat untuk menolong orang lain
ini sangat disyukuri oleh Pak Tasdi. Inilah kesederhanaan yang
ditampilkan oleh Pak Tasdi saat bekerja untuk kemanusiaan bagi
orang lain yang mengalami kusta. Kebahagiaannya tidak diletakkan
pada jumlah materi yang diterima, melainkan dari rasa bahagia
melihat orang lain yang mengalami kusta mampu bangkit dari rasa
malu dan berjuang untuk sembuh dari kusta.
Keberhasilan Tim Konselor Sebaya Puskesmas Purwadadi
Buah perjuangan untuk menolong sesama adalah kebahagiaan saat melihat orang-orang yang dikunjungi mengalami perubahan perilaku. Diceritakan oleh Bu Iyuk, bahwa ada tiga orang
klien yang dikunjungi, pada awalnya memiliki perilaku minum
obat yang tidak patuh. Namun setelah diedukasi, ketiganya kini
mengalami perubahan perilaku ke arah yang positif. Saat ini, ketiganya sudah rutin mengambil obat di puskesmas beberapa hari
sebelum obatnya habis. Keberhasilan lain adalah sikap satu keluarga yang pada awalnya bersikap kurang peduli terhadap anggota keluarganya yang mengalami kusta, namun setelah diedukasi
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melalui konseling keluarga, akhirnya sikap keluarga tersebut berubah, dan saat ini telah mendukung upaya pengobatan bagi anggota
keluarganya yang mengalami kusta. Keluarga sudah bersedia mendampingi mengambil obat di puskesmas, serta aktif bertanya tentang informasi seputar kusta. Termasuk juga ketika akan diselenggarakan konseling keluarga, dan klien yang bersangkutan sedang
berada di Subang, anak klien sendiri yang menganjurkan agar klien
pulang ke Purwadadi untuk mengikuti kegiatan konseling keluarga.
Keberhasilan lain yang juga patut disyukuri dari tim konseling sebaya Puskesmas Purwadadi adalah perubahan sikap dari
aparat desa setempat yang menjadi sangat mendukung Dn. Pada
awal mula, aparat setempat memang kurang memberikan perhatian terhadap penyakit kusta yang dialami klien Dn karena belum
mengetahui tentang kondisi Dn secara utuh. Perubahan tersebut
diawali ketika salah seorang kader desa menghubungi Ibu Iyuk
untuk menanyakan kehadiran tim konseling sebaya Puskesmas
Purwadadi ke rumah Dn. Lalu Bu Iyuk menjelaskan kegiatan yang
dilaksanakan untuk memberikan konseling kepada Dn dan keluarga secara lengkap kepada kader desa tersebut. Hasil pembicaraan
tersebut kemudian disampaikan langsung kepada pihak desa bahwa di wilayahnya ada satu warga yang mengalami kusta dan membutuhkan bantuan karena taraf ekonominya yang rendah. Pihak
desa lantas bergerak cepat dengan mengunjungi langsung ke rumah Dn. Hasil kunjungan tersebut diteruskan pihak desa ke kecamatan, dan pihak kecamatan berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Purwadadi yang menyampaikan bahwa pihak kecamatan telah
melihat keadaan Dn. Tidak hanya sebatas itu, pihak kapolsek juga
turut menyingsingkan lengan baju dengan mengirimkan bantuan
kepada keluarga Dn. Bahkan menurut Ibu Dn, saat ini untuk ke
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Sintanala sudah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi,
karena biayanya sudah ditanggung oleh pihak desa.
Buah kerja yang dicapai oleh tim konselor sebaya Puskesmas
Purwadadi adalah perubahan yang dicapai oleh klien Et. Pada awal
konseling, klien Et ini masih merasa malu dan tidak mau bekerja.
Tetapi, setelah bertemu dan diedukasi oleh tim konselor sebaya
Puskesmas Purwadadi, ternyata klien Et mendapatkan pencerahan, dan saat ini telah bekerja di rumah makan padang. Tim konselor sebaya Puskesmas Purwadadi merasa bersyukur dengan perubahan klien Et yang ikut hadir pada kegiatan konseling kelompok.
Sosok klien Et yang hadir pada pertemuan tersebut adalah sosok
yang sudah berbeda 180 derajat. Klien Et sudah menjadi orang yang
percaya diri, berani berbicara, terbuka, dan mau berbagi pengalaman dengan orang lain. Klien Et ini sendiri juga menjadi sumber
inspirasi bagi Anisa untuk bangkit berjuang melawan self-stigma
dirinya. Tentu ini adalah capaian luar biasa yang patut diapresiasi
tinggi. Inilah bukti keseriusan, komitmen, dan kerja keras.
Satu catatan penting dalam rencana tindak lanjut dari tim
konselor sebaya Puskesmas Purwadadi adalah klien Chs. Kondisinya sampai saat ini memang masih malu-malu untuk mengambil obat
sendiri ke puskesmas. Pak Tasdi juga masih memikirkan cara yang
tepat untuk menolong klien Chs agar mampu mandiri berkaitan
dengan perawatan dirinya. Pak Tasdi berharap klien Chs ini lebih
berani ke depannya, tidak menyuruh istrinya atau minta tolong ke
Pak Tasdi untuk mengambil obat di puskesmas. Pak Tasdi sendiri
telah mengupayakan untuk mendorong klien Chs agar mengambil
sendiri ke puskesmas dan bertemu dokter, sehingga mendapatkan
kesempatan untuk menceritakan keluhan-keluhannya langsung
ke pihak dokter puskesmas. Ditekankan oleh Pak Tasdi, kalau
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mengambil obat sudah tidak bayar, sudah gratis, yang penting
bersedia datang ke puskesmas. Respon klien Chs memang belum
antusias ketika mendapatkan arahan-arahan dari Pak Tasdi. Memang, berdasarkan informasi dari istri klien Chs, pernah diungkapkan adanya keinginan untuk ditemani oleh Pak Tasdi apabila
akan mengambil obat ke puskesmas. Pak Tasdi sendiri juga tidak
berkeberatan untuk menemani, sebab Pak Tasdi merasa senang
apabila kawannya juga dapat mandiri merawat kesehatannya.
Tantangan Tim Konselor Sebaya Puskesmas Purwadadi
Pekerjaan sebagai tim konselor sebaya Puskesmas Purwadadi memiliki keunikan tantangan tersendiri, sebab menghadapi
karakter klien yang berbeda-beda satu sama lain. Dicontohkan
oleh Ibu Iyuk kasus klien Chs yang ketika ditanya hanya menjawab
“iya” atau “tidak”. Tim konselor sebaya Puskesmas Purwadadi
juga berhadapan dengan klien yang tidak berbicara jujur ketika
dikonseling. Saat ditanya, klien menjawab mampu merawat diri
dan sudah bergaul dengan lingkungan sosialnya. Tetapi, ketika tim
konselor sebaya Puskesmas Purwadadi melakukan wawancara
langsung dengan istri klien, ternyata jawaban dari istri dan keluarga klien sangat bertolak belakang dengan jawaban klien. Berdasarkan cerita keluarga, klien tidak pernah ikut shalat Jumat, karena
merasa malu terdapat luka di kaki. Sedangkan, klien bercerita
kalau dirinya bergaul seperti biasa dengan lingkungan sosialnya.
Dilihat dari sisi koordinasi, memang diakui tim konselor sebaya Puskesmas Purwadadi agak kesulitan dalam mengatur waktu.
Bu Iyuk beraktifitas Senin sampai dengan Jumat, sedangkan Pak
Tasdi pada hari Sabtu dan Minggu justru menjadi waktu terbaik
untuk berjualan mainan karena banyak warga yang hajatan. Hanya Anisa saja yang memiliki fleksibilitas waktu. Sedangkan secara
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personal, Anisa masih merasa ragu-ragu dalam menyampaikan
informasi ketika mengedukasi masyarakat. Hal ini sangat wajar
mengingat praktik konseling juga membutuhkan jam terbang.
Secara psikologis, Bu Iyuk juga menceritakan kalau saat bekerja
juga kadang merasa lelah dan bingung pekerjaan mana dulu yang
harus diselesaikan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut harus dikelola
sebaik-baiknya agar semuanya dapat selesai sesuai dengan tenggat
waktu. Namun, apabila Bu Iyuk mengingat kembali keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapainya bersama dengan Anisa dan
Pak Tasdi, semangatnya pun kembali muncul. Kelelahannya terbayarkan dengan perubahan-perubahan sikap klien yang bersedia
untuk secara sadar mengambil obat secara rutin di puskesmas.
TIM KONSELOR SEBAYA
PUSKESMAS PURWADADI, SUBANG
Tentang Anisa

“Pertama keliatan malu, diem aja. Sekarang udah mulai bisa berkomunikasi,
dengan saja juga pertamanya diem aja
kalo enggak ditanya. Sekarang udah
agak sedikit meningkat, udah berani
datang ke puskesmas sendiri. Udah
Enggak sms. Biasanyanya sms, ”Bu,
saya udah di depan” Pertama harus saya yang jemput ke tempat
parkir.Tapi sekarang dia suka datang ke ruangan saya langsung (Bu Iyuk)”.
Tentang Pak Tasdi

“Perkembangannya sama kayak Nisa, sekarang udah
lebih bagus bisa menerangkan, berbagi cerita ke
klien-klien bahwa saya juga dulu pernah menderita
penyakit yang sama kayak bapak, dengan rajin minum obat, saya bisa sembuh lagi. Jadi lebih berani
untuk berbicara dan berkomunikasi (Bu Iyuk)”
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Tentang Bu Iyuk

“Mungkin kalo enggak ada Bu Iyuk, ngajak saya ikut
pelatihan ini, mungkin saat ini saya masih dudukduduk, santai-santai, nonton ﬁlem, sangat bermanfaat untuk perubahan saya sendiri, mungkin karena
pelatihan ini juga saya jadi lebih berani untuk bicara
dengan orang lain, berbicara di depan umum, untuk
menunjukkan siapa diri saya sebenarnya, tidak malu
lagi untuk tutup-tutup tangan ke saku celana (Anisa)” “Kehadiran Bu Iyuk
sangat besar sekali, banyak sekali, banyak terima kasih untuk dukungan
Bu Iyuk, saya enggak harus bilang apa, dari dulu kena penyakit, walaupun
jam berapa, hari kerja atau bukan, kalo saya lagi merasakan apa yang saya
rasakan selalu saya sms Bu Iyuk. Bu Iyuk selalu mendukung, mengirim obat
untuk mengobati saya (Pak Tasdi)”

Sumber : Mimi Institute, 2018

GALERI FOTO
TIM KONSELOR SEBAYA
PUSKESMAS PURWADADI, SUBANG

Foto 3. Tim Konselor Sesama/Awam Sedang Mengedukasi Klien dan Keluarga

Pada foto 3 tersebut di atas, tim konselor sesama/ awam
Puskesmas Purwadadi sedang memberikan edukasi keluarga mengenai pengetahuan yang benar tentang kusta, cara perawatan
diri, dan dukungan keluarga.
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Sumber : Mimi Institute, 2018

Kunjungan ini sangat membantu dalam memberikan perasaan
nyaman bahwa klien merasa dihargai dengan kunjungan tersebut. Pihak keluarga juga merasa terbantu, sebab ada tim yang
secara khusus mengunjungi mereka dan memberikan informasiinformasi yang sesuai dengan kebutuhan klien dan keluarga. Foto
ini juga memberikan informasi tentang latar belakang status sosial
ekonomi klien yang termasuk dalam kategori miskin dengan melihat dari kondisi rumah semi permanen yang dimilikinya. Rumah
tersebut juga kurang cahaya, sehingga menjadi lingkungan yang
ideal bagi pertumbuhan bakteri kusta.

Foto 4. Anisa Selaku Anggota Tim Sedang Mencatat Informasi Klien

Anisa selaku salah satu anggota tim tampak tengah mendokumentasikan informasi-informasi penting yang diberikan oleh
klien di pelataran rumah klien. Anisa dan klien terlibat dalam sebuah interaksi yang nyaman dan menyenangkan karena klien juga
bersedia menceritakan pengalaman hidupnya saat mengalami kusta sehingga akhirnya mengalami disabilitas pada salah satu anggota
tubuhnya. Selama proses asesmen berlangsung, Pak Tasdi dan Bu
Iyuk juga aktif mendengarkan serta mendokumentasikan melalui
foto.
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BAGIAN

5
ANALISA SWOT SEBAGAI
REFLEKSI ATAS IMPLEMENTASI
MODEL INTERVENSI
KONSELING SESAMA/AWAM
BERBASIS HAK
Franciscus Adi Prasetyo

Pada bagian ini, secara khusus ingin menyampaikan sebuah
analisa terhadap implementasi model intervensi konseling sesama/
awam berbasis hak yang dilaksanakan dalam rangka turut berkontribusi secara aktif untuk radikalisasi kusta di Kabupaten Subang
Jawa Barat. Implementasi model intervensi yang dilaksanakan pada
bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 ini memiliki relevansi erat dengan kebutuhan Kabupaten Subang yang sedang menghadapi angka peningkatan kasus kusta dari 0,7 menjadi
1,7 per 1.000 penduduk pada tahun 2017 lalu. Pendekatan yang
dipergunakan dalam melakukan analisa adalah dengan metode
SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Thread) dengan menggunakan sumber data dari laporan hasil kerja tim konseling sesama/
awam dari 4 perwakilan puskesmas yang terlibat di dalam kegiatan ini, yaitu Puskesmas Rancabango, Puskesmas Purwadadi,
Puskesmas Pagaden, dan Puskesmas Sukarahayu. Laporan yang di114
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analisa terdiri dari dua bagian, Pertama, laporan asesmen. Laporan ini secara ringkas menjelaskan tentang hasil asesmen yang
dilaksanakan oleh tim dengan menggunakan metode wawancara,
observasi, dan studi dokumentasi untuk mengidentifikasi hambatan/ permasalahan orang yang mengalami kusta di 4 wilayah
kerja puskesmas tersebut di atas. Kedua, laporan hasil intervensi
yang merujuk pada upaya menangani masalah medis dan sosial
terkait dengan kusta.
Analisa ini diharapkan mampu berfungsi sebagai dokumen
kajian strategis apabila model intervensi terhadap kasus kusta
ingin diterapkan di daerah lain. Model intervensi itu sendiri tidak tertutup kemungkinan mendapatkan perlakuan dalam bentuk
modifikasi tertentu sebagai bagian dari upaya penyesuaian atas
keunikan karakteristik dari suatu daerah. Selain itu, melalui kajian ini pula model intervensi konseling sesama/ awam berbasis
hak dapat semakin melengkapi khazanah model intervensi untuk
menangani, tidak hanya yang berkaitan dengan kusta, tetapi juga
dapat diujicobakan untuk kasus-kasus lain yang berbeda.
Analisa SWOT
1.1. Analisa Kekuatan Model
Ditinjau dari aspek kerangka konseptual, model intervensi ini memiliki tiga kekuatan utama yang melandasinya. Pertama,
komponen hak yang didudukkan secara serius dalam konteks
pelayanan terhadap orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan akibat kusta. Pencantuman kata “HAK” secara implisit ini
merefleksikan pada kesadaran orang tentang hak-haknya atas
kesehatan, serta tanggung jawab pemerintah sebagai representasi
negara yang harus hadir untuk memenuhi hak-hak setiap warga
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negara dalam bentuk pelayanan maksimal untuk merealisasikan
amanat konstitusi negara Indonesia. Kedua, menghitung stigma sebagai bagian dari permasalahan krusial pada orang yang mengalami
kusta. Stigma dan self-stigma diperhitungkan sebagai aspek sosial
di dalam pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak orang dengan
kusta. Perilaku negatif masyarakat serta terinternalisasi ke dalam
konsep nilai dan perspektif orang kusta terhadap dirinya sehingga
membentuk perilaku yang kontraproduktif dengan upaya pemeliharaan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Ketiga, peran
orang yang pernah mengalami kusta dilibatkan sebagai agent of
change. Model ini memang secara sengaja mendorong peran orang
yang pernah mengalami kusta maju satu langkah untuk terlibat secara aktif di dalam proses pelayanan kesehatan bagi orang-orang
yang telah teridentifikasi mengalami kusta. Perannya tidak hanya
sebatas di Kelompok Perawatan Diri (KPD) saja, tetapi menjadi subyek perubahan sosial di lingkungan terdekatnya. Keterlibatan ini merupakan kesempatan bagi orang yang pernah mengalami kusta itu sendiri untuk menjelajahi sebuah arena baru dalam kehidupannya dengan mempergunakan pengalaman hidupnya
bersama kusta sebagai kekuatan untuk merubah orang lain.
Model intervensi ini meletakkan dasar kekuatan intervensinya pada face-to-face counselling, sebagai upaya untuk menangkap
dan memahami permasalahan dan kebutuhan orang-orang yang
mengalami kusta. Para penyintas kusta sebagai bagian dari tim konseling sesama/awam yang mewakili puskesmasnya masing-masing,
mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman hidup dengan sesamanya untuk memberikan dukungan psikososial. Begitu pula sebaliknya, orang yang sedang mengalami kusta mendapatkan kesempatan menyampaikan keluh kesahnya.
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Keunggulan utama penerapan metode ini di dalam model intervensinya adalah terciptanya ruang dialogis dari orang-orang dengan pengalaman serupa sehingga mampu mereduksi perasaan
kesendirian (loneliness) dari orang dengan kusta karena dapat
bertemu dengan sesamanya dan melihat secara langsung capaian
positif yang mampu dilakukan oleh orang lain.
Memang apabila dianalisa dengan mempergunakan konsep
strength perspective, model intervensi ini mampu berhasil memanfaatkan perubahan internal orang yang pernah mengalami kusta
yang telah mampu membangun sikap dan perilaku hidup positif
bersama dengan kusta. Keberhasilan inilah yang digerakkan oleh
model intervensi untuk ditransformasikan kepada orang lain
melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga terjadi imitasi positif dalam bentuk menerima diri apa adanya, mampu mengatasi rasa malu, takut, khawatir dan rasa negatif lainnya, memiliki
kesadaran diri minum obat, memahami tata cara merawat diri,
berani berinteraksi kembali dengan lingkungan sosialnya, serta mampu merangkul orang-orang lain yang mengalami kusta di
lingkungan terdekatnya untuk menyikapi kusta lebih positif.
Berdasarkan hasil kerja, dengan mengacu pada laporanlaporan kegiatan yang disusun oleh tim konselor sebaya dari empat
puskesmas, dapat diketahui bahwa selama proses kegiatan berlangsung, tim konseling sesama/awam ini mendapatkan respons
positif dari orang dengan kusta dan lingkungan terdekatnya seperti keluarga, contohnya adalah ketika tim konseling sesama/awam
melakukan kunjungan rumah untuk melakukan edukasi, seluruh
anggota keluarganya justru ikut berkumpul untuk mendengarkan
secara langsung edukasi tentang kusta yang benar. Diharapkan,
proses ini memang terus bergulir seperti bola salju, sehingga
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semakin lama semakin banyak orang dengan kusta yang bersedia
mengunjungi layanan kesehatan terdekat dengan domisilinya berdasarkan atas kesadaran dirinya sendiri. Ditinjau dari sisi hasil,
laporan kegiatan yang disusun sudah mampu mereprensentasikan
upaya serius yang dilaksanakan oleh seluruh tim. Secara ringkas,
hasil positif yang mampu diraih adalah orang dengan kusta memahami fungsi dan tata cara mengkonsumsi obat, memiliki inisiatif
hadir dalam kegiatan psikoedukasi tentang kusta di masyarakat,
anggota keluarga teredukasi tentang kusta yang benar, memahami
kompleksitas permasalahan orang dengan kusta, lebih optimis dan
mandiri.
Catatan penting yang harus digarisbawahi sebagai kekuatan
model intervensi ini adalah komitmen dari orang yang pernah
mengalami kusta dan orang dengan disabilitas. Dorongan untuk
berbagi pengalaman hidup dengan sesama yang mengalami kusta
menjadi energi tersendiri yang menggerakkan anggota tim untuk
menolong orang lain yang sedang mengalami masalah, sama seperti
dirinya sebelum mampu menerima diri dan memiliki kesadaran
pengobatan yang baik. Oleh karena itu, di tengah kesulitan dalam
mengatur waktu, anggota tim tetap menjalankan tugasnya walaupun harus dilakukan pada malam hari seperti yang terjadi dengan
tim dari Puskesmas Rancabango. Ini adalah bukti otentik dari realisasi atas komitmen yang ditunjukkan. Bukti komitmen lain adalah
keberanian membuka diri apa adanya demi mengajak orang lain
yang mengalami kusta agar terhindar dari perburukan kondisi akibat kurangnya kesadaran diri dalam menjalani terapi pengobatan
dan rawat diri. Masih banyak contoh-contoh komitmen lain yang
mampu dibuktikan oleh seluruh anggota tim, di tengah jadwal kegiatan lain yang padat.
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1.2. Analisis Kelemahan Model
Keterlibatan orang yang pernah mengalami kusta, Orang
Dengan Disabilitas (ODD), dan petugas puskesmas memang
pada satu sisi merupakan komposisi ideal sebuah tim kerja karena mewakili sub populasi yang tersubordinasi di masyarakat dan
pihak puskesmas sebagai perwakilan dari penyedia layanan bidang
kesehatan. Kelemahan-kelemahan yang dapat diidentifikasi selama proses kegiatan berlangsung adalah, pertama, eksistensi rasa
rendah diri yang bersumber dari perbedaan latar belakang pendidikan, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan jaringan sosial antara orang yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas dengan petugas puskesmas. Rasa rendah diri yang dialami
oleh anggota tim ini dapat menjadi sumber masalah ketika mulai
melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan. Peran orang yang
pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas berpotensi kurang maksimal, sebab dengan mempertimbangkan capaian
target, maka peran petugas puskesmas menjadi lebih mendominasi. Kondisi ini tentu saja harus disadari berpotensi menjadi
penghambat saluran komunikasi dialogis dalam mengirimkan pesan pengalaman orang yang pernah mengalami kusta dan orang
dengan disabilitas kepada orang yang sedang berproses dalam
penyembuhan kusta. Memang, derajat kepercayaan terhadap kebenaran informasi tentang kusta dapat dipertanggungjawabkan
dengan kehadiran petugas puskesmas, namun ada satu hal yang
tidak dapat diwakili hanya dengan pengetahuan tentang kusta saja
yaitu pengalaman langsung mengalami kusta sehingga menimbulkan
pengalaman traumatis akibat ditinggalkan oleh istri dan anak yang
khawatir tertular, rasa malu menjalani pengobatan, ketakutanketakutan mengalami perburukan kondisi, ketidaksiapan apabila
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harus mengalami disabilitas, pengalaman merasakan efek samping
obat, perasaan kesepian, dan lain sebagainya.
Permasalahan kedua berkaitan dengan perbedaan keterampilan berbicara. Jam terbang dalam berkomunikasi dengan orang
lain dalam konteks melaksanakan tugas, tentu berbeda dibandingkan dengan percakapan sehari-hari. Ada bebas psikologis tersendiri yang dialami oleh orang yang pernah mengalami kusta dan
orang dengan disabilitas yaitu kekhawatiran melakukan kesalahan
dalam mengomunikasikan pengetahuan dan keterampilan perawatan diri terhadap orang lain. Memang, sebelum melaksanakan
tugas, orang yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas telah diberikan pelatihan, namun penguasaan terhadap
pengetahuan dan keterampilan membutuhkan proses dan waktu.
Tentu saja kondisi ini dapat berimplikasi pada akurasi informasi
yang disampaikan kepada orang lain. Gejala ini sebenarnya telah
tampak selama proses pelatihan berlangsung, sehingga upaya yang
dilakukan untuk meminimalisasi risiko adalah dengan memberikan kesempatan berlatih yang lebih tinggi selama proses pelatihan
berlangsung, guna mengatasi tekanan psikologis serta semakin
menguasai materi yang akan disampaikan kepada masyarakat.
Permasalahan ketiga adalah hambatan dalam recruitment. Ini
adalah permasalahan yang cukup pelik, karena tidak semua orang
yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas yang
ditawari kesempatan bergabung di dalam tim untuk terlibat dalam upaya intervensi ini bersedia untuk terlibat. Setelah melalui
serangkaian pendekatan, memang pada akhirnya petugas puskesmas dapat melengkapi anggota timnya masing-masing. Namun,
pada praktiknya, setelah pelatihan tahap pertama selesai dilaksanakan, 1 orang yang pernah mengalami kusta dan 2 orang de120
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ngan disabilitas mengundurkan diri dengan alasan pekerjaan dan
alasan kesehatan. Akibatnya, tim Puskesmas Rancabango mengalami hambatan untuk merealisasikan rencana kerjanya akibat 2
orang anggota timnya mengundurkan diri, dan mencari penggantinya pun memerlukan waktu. Sedangkan, tim Puskesmas Pegaden
yang kehilangan satu orang anggotanya, masih tetap dapat bekerja untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Mengacu pada
proses, maka dapat diketahui, bahwa tim baru dapat solid terbentuk setelah pelatihan tahap kedua yang ditandai dengan perekrutan
tiga orang anggota tim pengganti yang mengundurkan diri.
Kelemahan keempat adalah sulitnya memenuhi kriteria minimal pendidikan yaitu SLTA. Pada umumnya, orang yang pernah
mengalami kusta dan orang dengan disabilitas yang terlibat memiliki latar belakang pendidikan hanya di tingkat sekolah dasar saja.
Hanya sebagian kecil saja yang memenuhi kriteria sampai di jenjang pendidikan menengah. Memang harus diakui, hal ini berimplikasi terhadap lemahnya kemampuan merekam proses kegiatan
dalam bentuk tertulis, khususnya pada orang yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas yang terlibat. Kondisi ini tentu harus diperhitungkan dengan cermat di masa yang
akan datang, karena setiap kegiatan intervensi membutuhkan
pendokumentasian atas setiap kegiatan yang direncanakan dan
telah dilaksanakan. Namun demikian, orang yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas memiliki kelebihan
dalam menuturkan pengalaman bekerja di lapangan dengan sangat baik, sehingga dibutuhkan alternatif pencatatan lain yang tidak hanya melulu tergantung pada tulisan saja, atau apabila dokumen tertulis tetap dibutuhkan, maka diperlukan petugas khusus
yang membantu untuk melengkapi penyusunan dokumen tertulis.
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Khusus untuk intervensi ini, tugas tersebut diambil alih oleh petugas puskesmas yang memang lebih ramah dalam menulis laporan
tertulis.
1.3. Analisa Peluang Model
Laporan tertulis yang disampaikan oleh tim puskesmas pada
saat melaksanakan kegiatan asesmen dan intervensi adalah dokumen otentik yang mendukung bahwa model intervensi ini dapat
diimplementasikan dan efektif dalam memberikan pertolongan
kepada orang lain melalui edukasi dan dukungan psikososial kepada orang yang pernah mengalami kusta dan lingkungan sosialnya.
Model ini memang telah memberikan ruang kepada orang yang
pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas untuk didorong lebih aktif sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk
mengatasi permasalahan kesehatan dan sosial yang muncul akibat kusta. Bentuk pasif yang telah memposisikan orang yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas sebagai obyek,
perlahan-lahan dirubah menjadi subyek dengan fungsi dan peran
sebagai agen perubahan sosial. Peluang ini tentu dapat dimaksimalkan oleh pemerintah Kabupaten Subang, untuk memobilisasi
orang yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas sebagai sumber daya potensial dalam mendukung upaya pemberantasan kusta di wilayahnya. Orang yang pernah mengalami
kusta dan orang dengan disabilitas dapat di tempatkan sebagai
ujung tombak dalam mengurangi stigma sosial di masyarakat terhadap kusta, sehingga pada satu sisi, dapat mendorong perubahan
sikap dan perilaku negatif masyarakat, serta menarik keluar orangorang dengan kusta yang masih bersembunyi untuk memberanikan
diri melangkah menuju penanganan penyakit kusta yang benar.
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Pengalaman langsung mampu sembuh dari kusta adalah
pengetahuan berharga yang dapat dimanfaatkan untuk menolong
orang lain melalui bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang
dengan kusta lainnya. Kesederhanaan serta kemampuan berbahasa lokal, ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan tentang
kusta, konseling, stigma dan diskriminasi, serta keterampilan sebagai public speaker, adalah modal sumber daya manusia potensial
untuk dilibatkan dalam upaya-upaya terstruktur untuk memerangi kusta di masyarakat. Keterbukaan orang yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas terhadap statusnya
juga merupakan nilai lebih tersendiri, sehingga masyarakat yang
semula berpandangan keliru, ternyata mampu melihat sendiri secara langsung manfaat dari terapi pengobatan dan rawat diri yang
dijalani. Hal ini juga akan berkaitan dengan memudarnya mitosmitos serta upaya pencarian pertolongan yang bersifat mistis dan
irasional.
Pemanfaatan peluang ini sangat berpotensi mewujudkan
masyarakat inklusif yang ramah terhadap orang dengan kusta dan
disabilitas. Orang yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas dilibatkan sebagai agen perubahan dari dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Secara perlahan, melalui upaya yang
intensif, orang yang pernah mengalami kusta dan orang dengan
disabilitas mampu memberikan perspektif baru yang lebih positif dalam memandang orang-orang dengan kusta dan orang disabilitas, lebih berempati, mau memahami kebutuhannya, hingga
pada puncaknya terbentuk kultur solidaritas sosial implementatif yang berdiri di atas kesadaran bahwa masyarakat memiliki
tanggung jawab untuk terlibat dalam merawat anggotanya yang
sedang membutuhkan pertolongan. Pengembangan model ini lePengalaman Sukses Konselor Sesama/Awam di Empat Puskesmas Kabupaten Subang Jawa Barat
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bih lanjut atas inisiatif Kabupaten Subang, dapat mengacu kepada
strategi pemberdayaan masyarakat lokal yang memang memiliki
tujuan untuk membangun solidaritas dan kompetensi komunitas
itu sendiri dalam mengatasi permasalahan dengan memanfaatkan
aset-aset lokalnya sendiri.
1.4. Analisa Ancaman Model
Keberlanjutan program intervensi tentu saja menjadi harapan bersama mengingat pencapaian hasil yang mampu dicapai oleh
seluruh anggota tim dalam kurun waktu 6 bulan. Ancaman keberlanjutan atas model ini terletak pada ketergantungan terhadap
dukungan dana dari lembaga organisasi non-pemerintah, terutama
lembaga asing. Ketergantungan inilah yang menjadi faktor utama
yang menyebabkan ketidakberlanjutan program pasca berakhirnya
pelaksanaan program sesuai dengan durasi waktu yang telah
ditetapkan sebelumnya. Tentu saja ini juga tidak terlepas dari
latar belakang peluncuran program yang diawali dari inisatif pihak
eksternal, sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa program
yang dilaksanakan ini bersifat bantuan, sehingga diharapkan apabila program ini selesai, maka akan hadir bantuan dalam bentuk lain.
Siklus seperti ini kemungkinan besar akan terus berlangsung, sehingga sebuah model akan mengalami mati suri sebelum benarbenar teruji secara efektif bekerja mengurangi stigma dan merubah perilaku seseorang yang mengalami kusta.
Situasi ini tentu harus disikapi secara serius, sebab menyangkut kepentingan orang yang pernah mengalami kusta dan
orang dengan disabilitas yang selama ini terlibat, klien yang selama
ini didampingi, juga masyarakat dalam lingkup yang lebih luas, dan
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pemerintah Kabupaten Subang. Salah satu alternatif solusi yang
dapat dipertimbangkan adalah dengan memasukkan program ini
menjadi program puskesmas dengan mekanisme pembiayaan yang
dianggarkan dari APBD atau menggunakan anggaran patungan antara pemerintah Kabupaten Subang dengan NLR sebagai organisasi non pemerintah. Pertimbangan lain yang patut diperhitungkan pula demi kepentingan keberlanjutan adalah durasi program.
Durasi yang terlalu pendek (1-2 tahun), tentu belum memadai
untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial orang
yang pernah mengalami kusta dan orang dengan disabilitas untuk
bergerak atas inisiatif sebagai relawan di puskesmas untuk membantu menolong sesamanya. Tanggung jawab untuk menghitung
aspek keberlanjutan program, tidak saja menjadi tanggung jawab
pemerintah Kabupaten Subang, melainkan juga dari pihak lembaga donor. Kedua belah pihak harus menyepakati bersama model
keberlanjutan program yang akan dilaksanakan pasca intervensi
sebuah program telah selesai, sehingga dapat mengurangi kesan
berganti-ganti program, walaupun secara substansi memiliki kemiripan satu dengan lainnya.
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