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Bismillahirrahmaanirrohiim,
Yang saya hormati
Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanah,
Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Guru Besar
Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik,
Rektor dan Para Wakil Rektor
Para Dekan dan Wakil Dekan
Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas
Para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa
Para pengurus dan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada
Para tamu undangan serta para hadirin yang saya muliakan
Assalamualaikum wr.wb.
Pertama dan paling utama perkenankanlah saya memanjatkan
puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, berkah bagi
kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam acara
Rapat Senat Terbuka Universitas Gadjah Mada dalam keadaan sehat
wal afiat. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan khidmat, tertib
dan lancar. Amin.
Sungguh suatu kehormatan yang tiada terkira bagi saya yang
saat ini mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidato
pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap dalam bidang Psikologi Klinis.
Untuk itu perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang
sedalam dalamnya kepada Rektor/ Ketua Senat beserta seluruh
anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada yang telah
memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pidato
pengukuhan ini, yang saya beri judul: “KESEHATAN JIWA DALAM
PERSPEKTIF BUDAYA DAN AGAMA”.
1. Masalah Kesehatan Jiwa
Para hadirin yang saya muliakan,
Masalah kesehatan jiwa terus meningkat dan menjadi perhatian
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serius secara global. Persoalan ini tidak hanya terkait dengan masalah
kesehatan saja, tapi juga berpengaruh pada berbagai masalah sosial
dan ekonomi. Dari data WHO Mental Health Survey, Kesler dkk
(2009) menyebutkan bahwa gangguan jiwa adalah problem yang
sering muncul dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat umum.
Gangguan ini lebih sering timbul pada usia muda, dibandingkan
dengan penyakit kronis lain. Yang lebih memprihatinkan adalah
bahwa gangguan ini menimbulkan beban yang berat bagi masyarakat.
Selanjutnya dari WHO Fact Sheed No. 396 (2014) disebutkan bahwa
secara global 400 juta orang menderita depresi, 60 juta mengalami
gangguan afektif bipolar, 21 juta orang menderita skizophrenia, 35
juta mengalami demensia. Namun demikian sebagian besar sistem
kesehatan di dunia belum memberikan penanganan yang memadai
terhadap beban dari gangguan jiwa ini.
Di Indonesia, masalah kesehatan jiwa sampai saat ini juga masih
belum menjadi prioritas bagi pemerintah (Thong, 2011). Padahal
dalam realitas sehari-hari persoalan ini semakin hari semakin serius.
Banyak pasien yang datang ke pelayanan primer (puskesmas) dengan
keluhan fisik, namun tidak ditemukan bukti gangguan fisik, sehingga
diduga berawal dari masalah psikologis. Khusus di Yogyakarta
masalah kesehatan jiwa juga cukup serius. Hasil Riset Dasar 2013
menunjukkan bahwa prevalensi gangguan jiwa berat di Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah yang paling tinggi di Indonesia, yaitu
2,7% per 1000 penduduk, di atas angka prevalensi secara nasional.
Demikian juga untuk gangguan mental emosional, Daerah Istimewa
Yogyakarta berada dalam urutan nomor 4 tertinggi yaitu berada di atas
prevalensi gangguan mental emosional secara nasional (Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI,
2013).
Data Riskesdas ini sejalan dengan hasil penelitian incidence
study yang dilakukan Good & Subandi (2000). Penelitian ini mencoba
untuk mendeteksi jumlah penderita gangguan jiwa psikosis yang baru
muncul (first episode first contact psychosis) di seluruh wilayah DIY.
Pengumpulan data dilaksanakan dengan mendata seluruh pasien baru
yang datang ke psikiater, baik pada praktek di Rumah Sakit maupun di
praktek pribadi. Dalam waktu 6 bulan, tercatat ada 391 kasus psikotik
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baru di Yogyakarta. Jika diprediksi selama setahun, kemungkinan bisa
mencapai 780 orang pertahun. Ini berarti bahwa sekitar 0,23 per seribu
penduduk dari seluruh penduduk Yogyakarta pada waktu itu yang
mengalami gangguan jiwa berat yang baru pertama kali. Jika ditambah
gangguan jiwa yang sudah ada sebelumnya diperkirakan angka
mencapai seperti hasil Riskesdas tahun 2013. Dari dua macam sumber
data di atas menunjukkan bahwa gangguan jiwa berat di DIY perlu
mendapat perhatian dan penanganan secara lebih serius.
Masalah gangguan dan kesehatan jiwa mempunyai dimensi yang
cukup kompleks, tidak hanya merupakan masalah medis atau
psikologis semata, tapi juga memiliki dimensi sosial budaya sampai
pada dimensi spiritual dan religius.
2 Gangguan Jiwa dan Budaya
Para hadirin yang saya muliakan,
Ketertarikan para dokter ahli jiwa terhadap kaitan antara budaya
dan gangguan bisa ditelusur ketika Emil Kraepelin, seorang psikiater
Jerman terkemuka, datang ke Jawa Barat, tepatnya di RSJ Bogor, pada
awal abad ke-20 (Ameen, 2002). Kraepelin mewawancarai 100 pasien
gangguan jiwa, 39 diantaranya terdiagnosis dementia praecox atau
skizophrenia menurut sistem diagnosis sekarang. Dari penelitian
singkat tersebut Kraepelin menyimpulkan bahwa gangguan jiwa
dementia praecox ini di Indonesia menunjukkan kesembuhan yang
lebih baik dibandingkan dengan di negara Barat. Beberapa ahli
mengkritik kesimpulan Kraepelin ini sebagai agak tergesa-gesa
mengingat penelitian tersebut dilaksanakan cukup singkat dan
Kraepelin kurang memiliki banyak pengetahuan tentang masyarakat
dan budaya di Indonesia. Namun Zaumseil dan Lessmann (1995)
secara tegas menyatakan bahwa Kraeplin adalah orang pertama yang
mengkaji gangguan jiwa dan menemukan ciri khusus di luar negara
Barat.
Dalam sejarah pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia tercatat
bahwa sejak dahulu pemerintah Belanda telah memberikan perhatian
yang sungguh-sungguh terhadap masalah kesehatan jiwa ini dengan
mendirikan beberapa Rumah Sakit Jiwa. RSJ pertama yang didirikan
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adalah RSJ Bogor tahun 1882, selanjutnya RSJ Lawang, RSJ Solo,
RSJ Magelang, dan RSJ lain di beberapa kota (lihat Thong, 2011).
Walaupun tidak kurang dari 15 RSJ telah didirikan di Indonesia pada
jaman Belanda, namun pendidikan dokter ahli jiwa baru mulai sekitar
tahun 1960-an. Bagian Psikiatri UI dimulai secara resmi tahun 1961,
sedang UGM tahun 1950. Hampir bersamaan dengan munculnya
Bagian Psikiatri, juga mulai muncul Pendidikan Psikologi di
Indonesia, pada sekitar tahun 1960-an. Fakultas Psikologi Unpad
tahun 1961, UI tahun 1964, dan UGM diresmikan pada tahun 1965.
Bersamaan dengan banyaknya pendidikan formal psikiatri dan
psikologi, kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa
juga semakin meningkat sejak tahun 1970-an Hal itu bisa ditelusuri
dengan munculnya beberapa kosa kata asing yang terkait dengan
gangguan jiwa, misalnya kata stres dan frustrasi. Menurut
pengamatan penulis, stres merupakan kata yang paling banyak
terdengar di masyarakat. Bahkan kata stres ini sudah dipahami oleh
seluruh lapisan masyarakat, dari kota sampai ke pelosok desa. Bahkan
kata ini secara resmi sudah masuk dalam kosa kata bahasa Indonesia.
Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis kata ‘stress’ menjadi ‘stres’
yaitu dengan satu „s‟. Sementara itu masyarakat Indonesia pada
umumnya mengucapkannya menjadi „setres‟. Bahkan di beberapa
pedesaan di Jawa sudah diplesetkan menjadi „sutris‟. Sementara itu
kata „frustrasi‟ banyak diucapkan sebagai „frustasi‟.
Sementara itu di kalangan ilmuwan dan profesional di Indonesia
ada perbedaan penggunaan istilah yang dalam bahasa Inggris disebut
sebagai „mental health’. Di bidang kedokteran, istilah tersebut
diterjemahkan menjadi „kesehatan jiwa’. Kata „mental‟ diterjemahkan
menjadi „jiwa‟. Meskipun berasal dari bahasa sansekerta, namun kata
„jiwa‟ sudah diambil menjadi kata dalam bahasa Indonesia dan banyak
digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Konsisten dengan
istilah „jiwa‟ ini, maka seluruh bidang yang terkait dengan bidang
kedokteran menggunakan istilah yang sama. Ilmu psikiatri disebut
sebagai „ilmu kedokteran jiwa‟. Demikian juga program-program
pemerintah, mengunakan istilah „program kesehatan jiwa‟. Maka tidak
aneh kalau kemudian muncul „rumah sakit jiwa‟ sebagai terjemahan
dari mental hospital, bukan „rumah sakit mental‟. Masih dalam satu
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rumpun dengan bidang kedokteran jiwa adalah bidang keperawatan
(nursing). Di bidang ini istilah yang digunakan adalah keperawatan
jiwa, sebagai terjemahan dari mental health nursing.
Berbeda dengan kedua profesi di atas, kalangan psikologi lebih
memilih untuk menggunakan istilah „kesehatan mental‟. Psikologi
tetap mempertahankan kata „mental‟. Mengapa demikian? Jika
ditelusuri sejarah, memang sejak awal berkembangnya psikologi di
Indonesia, para tokoh pendahulu menggunakan istilah „kesehatan
mental‟. Tampaknya kalangan psikologi menghindari kata „jiwa‟.
Mungkin ini terkait definisi psikologi sejak awal, yang disebut sebagai
„the science of behavior’. Psikologi bukan mempelajari jiwa, tetapi
gejala-gejala jiwa yang muncul dalam bentuk perilaku. Literatur
terbaru selanjutnya menambahkan: the science of mind and behavior.
Tanpa mengurangi rasa hormat pada para pendahulu saya, di sini saya
memilih menggunakan istilah „kesehatan jiwa‟. Menurut saya istilah
„jiwa‟ memiliki makna lebih dalam dan digunakan masyarakat secara
lebih luas, termasuk dalam berbagai program pemerintah.
Jauh sebelum munculnya psikologi modern, masyarakat Jawa
khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, ternyata telah
mengamati fenomena gangguan jiwa dalam kehidupan sehari-hari.
Namun mereka tidak menuliskannya dalam catatan ilmiah, melainkan
dalam bentuk cerita atau dongeng (Subandi, 2006). Ada beberapa
cerita rakyat yang hidup di masyarakat Jawa yang terkait dengan
masalah kesehatan jiwa. Misalnya cerita rakyat yang dipertunjukkan
dalam teater tradisional adalah Suminten Edan, Srikandi Edan,
Sumbodro Edan. Sementara cerita lebih modern yang diangkat dalam
film layar lebar adalah “Yuyun Pasien RSJ”, yang diproduksi tahun
1979. Film terbaru muncul tahun 2015 berjudul “HALUsinasi”.
Di antara cerita-cerita itu tampaknya cerita Suminten Edan
adalah yang paling populer di masyarakat Jawa. Sampai sekarang
masih banyak dijadikan sebagai lakon dalam pertunjukan teater rakyat
(ketoprak). Subandi (2006) menganalisis cerita Suminten Edan dalam
konteks kesehatan jiwa modern. Cerita semi historis ini berasal dari
Ponorogo, Jawa Timur, namun sangat terkenal di Yogyakarta. Cerita
ini berkisah tentang seorang perempuan bernama Suminten yang akan
menikah dengan Raden Mas Subroto, anak dari seorang Adipati di
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Trenggalek, Jawa Timur. Sang Adipati mengatur pernikahan tersebut
sebagai hadiah kepada ayah Suminten, seorang Warok yang telah
berhasil memadamkan pemberontakan. Karena tidak setuju dengan
ayahnya, R.M. Subroto melarikan diri dari rumah pada hari
pernikahannya. Sementara itu semua orang di rumah Suminten sudah
siap menyambut kehadiran pengantin laki-laki. Mereka semua terkejut
mendengar kabar bahwa R.M. Subroto lari dari rumah. Terlebih
Suminten. Dia seperti mendengar petir di siang bolong. Dia terkejut,
bingung, kecewa dan malu karena pengantin laki-laki tidak hadir.
Tiba-tiba saat itu juga perilaku Suminten berubah. Suminten berlarilari kesana kemari, berperilaku aneh, tertawa sendiri dan menari-nari
lalu pergi dari rumah. Suminten telah mengalami gangguan jiwa.
Cerita Suminten Edan di atas menggambarkan seseorang yang
mengalami gangguan jiwa karena persoalan terkait dengan keluarga.
Kisah ini ternyata sesuai dengan beberapa penelitian ilmiah. Subandi
(2006) menemukan beberapa kasus gangguan jiwa berat karena
masalah keluarga sebagai stresor utama. Demikian juga penelitian
incedence study sebelumnya yang dilakukan Good & Subandi (2000)
menunjukkan bahwa dari 391 kasus yang ditemukan, ternyata stresor
yang paling banyak adalah masalah keluarga. Baru kemudian masalah
pendidikan, masalah hubungan dengan lawan jenis (pacaran), dan
masalah pekerjaan. Dengan demikian keluarga merupakan faktor yang
sangat penting dalam kemunculan gangguan jiwa.
Para hadirin yang saya muliakan,
Subandi (2014) telah mereview sejumlah penelitian dan teori
tentang peranan keluarga yang dapat menimbulkan gangguan jiwa,
khususnya skizophrenia. Sejak tahun 1930 para ahli telah
mengidentifikasi karakteristik keluarga pada pasien skizophrenia.
Pada saat itu fokus perhatian adalah pada karakteristik orangtua
pasien. Disebutkan bahwa ibu dari orang yang mengalami gangguan
skizophrenia cenderung tertutup, menjaga jarak dan kurang memiliki
kehangatan emosional. Namun di sisi lain dia sangat over-protektif.
Fenomena ini akhirnya memunculkan teori yang terkenal pada saat
itu, yaitu teori „ibu skizoprenogenik‟ (schizophrenogenic mother)
yang dikemukakan oleh seorang psikoanalis dari Jerman, Fromm-
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Reichmann pada tahun 1948. Selain memfokuskan pada karakteristik
orangtua, penelitian juga banyak mengkaji pola komunikasi dalam
keluarga (lihat Subandi, 2006). Teori yang terkenal di bidang ini
adalah teori double-bind pada keluarga yang menunjukkan adanya
ketidak-sehatan komunikasi dalam keluarga. Juga teori pseudo
mutuality yang menunjukkan adanya keharmonisan, komunikasi dan
interaksi di dalam keluarga yang bersifat semu.
Teori terbaru tentang keluarga skizophrenia adalah Expressed
Emotion (EE). Menurut teori ini ada tiga dimensi EE dalam keluarga
yang berdampak negatif yaitu critical comment (banyak mengkritik),
hostility (menunjukkan permusuhan atau kebencian) dan emotionalover-involvement (terlalu banyak ikut campur). Sejumlah besar
penelitian menunjukkan bahwa EE keluarga berpengaruh sangat besar
terhadap kekambuhan pendertia skizophrenia (lihat Subandi, 2014).
Penelitian lintas budaya tentang EE pada keluarga skizophrenia
menunjukkan bahwa keragaman budaya mempengaruhi tingkat dan
jenis EE. Di India, hanya sebagian kecil keluarga yang memiliki
tingkat EE yang tinggi (lihat Subandi, 2006). Sementara itu Jenkins
(1988) membandingkan EE antara orang Amerika keturunan Meksiko
dan orang Amerika keturunan Eropa. Keluarga keturunan Meksiko
ternyata
tidak suka mengkritik anggota keluarga yang sakit.
Sebaliknya keturunan Eropa memiliki EE yang tinggi. Penelitian
serupa dilaporkan oleh Cochrane & Hashemi (2009) yang
membandingkan EE orang Inggris keturunan Pakistan dengan orang
Inggris keturunan Shikh. Tingkat EE yang lebih tinggi ditunjukkan
oleh sampel orang Inggris keturunan Pakistan dibandingkan dengan
sampel pada orang Inggris keturunan Sikh, India. Subandi (2011) juga
menemukan bahwa secara keseluruhan orang Jawa memiliki EE yang
rendah, meskipun ada beberapa yang cenderung tinggi.
Teori-teori yang telah disebutkan di atas menekankan keluarga
mempuyai pengaruh negatif terhadap penderita skizophrenia.
Sebaliknya, penderita skizophrenia juga memberikan dampak negatif
pada keluarga. Terjadi hubungan timbal balik antara keduanya.
Namun demikian banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pada
budaya tertentu terdapat nilai-nilai yang mengarahkan keluarga pada
sikap yang positif. Jenkins & Karno (1992), misalnya, menemukan
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perbedaan sikap antara keluarga Amerika keturunan Eropa dengan
keluarga Amerika keturunan Meksiko. Keluarga Eropa-Amerika pada
umumnya memberikan tanggapan emosi yang bernada ‟tinggi‟.
Sementara itu keluarga Meksiko-Amerika cenderung menunjukkan
tanggapan emosi yang bernada „rendah‟. Di Cina, Ip & McKenzie
(1998) melaporkan bahwa keluarga penderita skizophrenia tetap
menunjukkan sikap penerimaan yang tinggi, bertindak secara positif,
mempunyai harapan yang tinggi. Ruangreangkulkij & Chesla (2001)
menemukan bahwa ibu-ibu di Thailand terdorong untuk bersikap
thum-jai, yaitu “gabungan beberapa sikap seperti penerimaan, sabar,
pengertian, tulus, dan adanya rasa tanggung jawab.”
Sikap keluarga seperti di atas akan sangat mendukung proses
kesembuhan penderita. Hal ini sesuai dengan prinsip dari teori family
strengths perspective (Asay & DeFrain, 2012). Dalam teori ini
disebutkan bahwa dari tiga dekade penelitian tentang keluarga,
ditemukan beberapa preposisi, diantaranya yang penting adalah bahwa
setiap keluarga mempunyai kekuatan, dan semua keluarga memiliki
tantangan-tantangan sebagai sarana untuk tumbuh dan berkembang.
Kalau orang hanya melihat berbagai permasalahan dalam keluarga,
maka dia akan mendapati permasalahan saja. Jika dia melihat aspek
kekuatan dalam keluarga, maka dia juga akan menemukan kekuatan
itu (Asay & DeFrain, 2012).
3. Kesembuhan Gangguan Jiwa dan Budaya
Para hadirin yang saya muliakan,
Selain mempengaruhi timbulnya dan kekambuhan gangguan
jiwa, faktor budaya mempunyai peranan penting dalam proses
kesembuhan dan pemulihan (recovery). Hal ini dapat dicermati pada
penelitian lintas budaya dan lintas negara yang dilaksanakan oleh
WHO. Sejak dilaksanakan tahun 1970, penelitian ini banyak diacu
ilmuwan dan praktisi kesehatan jiwa di dunia. Penelitian ini
dilaksanakaan di beberapa negara yang termasuk dalam negara maju
(developed countries) dan negara berkembang (developing countries),
dengan menerapkan metodologi yang sangat ketat dan detail secara
klinis dan longitudinal dalam periode lima belas sampai dua puluh
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lima tahun (Harrison dkk., 2001). Penelitian WHO ini menemukan
sebuah kenyataan yang sangat penting yaitu bahwa proses perjalanan
gangguan jiwa skizophrenia di negara berkembang jauh lebih baik
dibandingkan di negara maju, baik untuk follow-up jangka pendek
maupun jangka panjang (Hopper, 2004).
Sejak publikasi pertama hasil penelitian lintas –budaya WHO ini
memunculkan berbagai debat dan diskusi panjang dalam beberapa
publikasi jurnal (Hopper, 2004), sehingga menimbulkan beraneka
pemikiran dan dugaan sementara (hipotesis). Antara lain diduga
karena masyarakat negara maju bersifat individualistik, sehingga
kurang memberikan dukungan sosial dibandingkan masyarakat negara
berkembang yang bersifat kolektif. Selain itu diduga hal ini terkait
dengan onset (proses munculnya) gangguan jiwa. Di negara
berkembang banyak ditemukan onset munculnya gangguan jiwa yang
cenderung cepat yang mempengaruhi proses kesembuhan dengan cepat.
Sejauh ini belum ada penelitian empiris khusus yang
dilaksanakan di Indonesia untuk mengetahui bagaimana kesembuhan
penderita gangguan psikosis. Tetapi yang menarik justru cerita rakyat
Suminten Edan seperti digambarkan di atas ternyata dapat
menggambarkan kondisi yang ditemukan dalam penelitian-penelitian
ilmiah (Subandi, 2006). Pertama, penyebab Suminten mengalami
gangguan adalah karena gagal menikah. Hal ini sesuai dengan temuan
penelitian Good & Subandi (2000), yang menemukan bahwa stresor
paling banyak yang menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa
adalah masalah keluarga, termasuk di antaranya karena gagal
menikah. Kedua, onset yang timbul pada kasus Suminten sangat cepat.
Awalnya dia masih berbahagia menunggu saat pernikahannya dengan
RM Subroto, namun tiba-tiba gagal, sehingga mengalami guncangan
batin yang hebat yang menyebabkan Suminten mengalami gangguan.
Ini juga sejalan dengan penelitian Good & Subandi (2000) yang
menemukan banyak kasus psikotik baru yang memiliki onset yang
cepat.
Proses kesembuhan Suminten juga relatif cepat. Hal ini sesuai
dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa penderita
gangguan jiwa dengan onset cepat ternyata menunjukkan proses
kesembuhan yang lebih cepat juga dibandingkan dengan yang
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memiliki onset lambat (lihat Good & Subandi, 2000). Dalam cerita
tersebut digambarkan bahwa selama mengalami gangguan jiwa
Suminten pergi dari rumah dan berjalan tak tentu arah sambil
berteriak-teriak dan kadang-kadang menangis. Setelah melalui
berbagai macam liku-liku akhirnya dia sembuh dan menikah dengan
R.M. Subroto, walaupun harus rela jadi istri kedua. Dengan demikian
baik cerita Suminten Edan maupun penelitian incidence study (Good
& Subandi, 2000) mendukung hasil penelitian WHO yang
menemukan tingkat kesembuhan gangguan jiwa di negara
berkembang lebih baik dibandingkan dengan negara maju.
Proses kesembuhan dari gangguan jiwa psikosis dalam
persepektif budaya Jawa juga diungkapkan dalam Subandi (2006)
yang melakukan penelitian longitudinal jangka pendek. Dalam
penelitian ini ada 9 orang penderita gangguan psikosis episode
pertama, yang diikuti terus perkembangannya selama 2 tahun. Ada
beberapa temuan penting yang menarik dari penelitian ini. Pertama,
penelitian ini mendukung penelitian lintas budaya dan negara WHO
maupun penelitian dalam seting lokal yang lain, yang menunjukkan
bahwa gangguan jiwa berat psikosis episode pertama memiliki
kemungkinan kesembuhan yang cukup besar jika segera tertangani
secara medis. Kedua, penelitian ini menemukan sejumlah isu budaya
yang relevan dengan pengembangan sistem kesehatan jiwa yang
berorientasi pada kesembuhan (recovery oriented rehabilitasion).
4. Kesehatan Jiwa dan Budaya
Para hadirin yang saya muliakan
Salah satu partisipan dalam penelitian Subandi (2006) membuat
ungkapan yang sangat menarik ketika dia memulai proses
kesembuhannya. Dia mengatakan: “Saya harus bangkit.” Ungkapan
ini mengandung makna yang sangat dalam bagi proses
kesembuhannya. Bahkan bisa dianggap sebagai tema sentral dari
proses kesembuhan gangguan jiwa di Indonesia, khususnya Jawa
(Subandi, 2015). Secara etimologis, kata bangkit mengandung unsur
dinamis yang sangat kuat. Dari kondisi terpuruk, jatuh, tersungkur
yang bersifat pasif dan statis, penuh penderitaan, menuju kondisi yang
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aktif, dinamis, penuh semangat dan perjuangan. Secara psikologis
ungkapan ini sangat dekat dengan konsep resiliensi dalam teori
psikologi Barat, yang sering didefinisikan sebagai daya lenting
(bounch back) yaitu kemampuan untuk kembali lagi ke dalam kondisi
normal setelah mengalami kondisi keterpurukan. Istilah „bangkit‟ juga
telah menginspirasi sejumlah mahasiswa magister profesi psikologi
untuk mengembangkan modul intervensi psikologis untuk membantu
keluarga penderita skizophrenia kembali ke dalam kehidupan normal
(Retnowati, 2013). Semangat bangkit ini merupakan motor penggerak
utama ketika seorang penderia gangguan jiwa menapaki jalan menuju
kesembuhan dan pemulihan.
Subandi (2006) mengkaji secara mendalam bagaimana para
penderita psikosis episode pertama ini melakukan proses integrasi
dengan masyarakat. Yang menarik adalah proses awal kesembuhan
penderita dimulai dengan munculnya rasa isin (malu). Emosi isin
menjadi satu nilai budaya yang sangat penting dalam kontek budaya
Jawa, dan juga Indonesia. Isin merupakan perpaduan antara rasa
segan, hormat, takut dan rasa bersalah. Subandi (2003) melihat ada
dua pengertian rasa isin ini, yaitu pengertian yang mengandung unsur
negatif, tapi juga ada yang mengandung aspek positif. Aspek positif
dari rasa isin adalah sebagai kontrol terhadap perilaku seseorang. Rasa
isin berperan untuk mengembangkan rasa hormat pada orang lain,
mematuhi nilai-nilai moral dan agama. Rasa isin ini tidak hanya
berkembang di masyarakat pedesaan. Dalam penelitiannya, Subandi
(2003) juga menemukan relevansi dari rasa isin ini dalam konteks
budaya Jawa saat ini di kalangan mahasiswa. Penelitian ini
mengidentifikasi dua macam dimensi rasa isin. Pertama, dimensi
personal, yaitu ketika seseorang menjadi pusat perhatian dalam suatu
situasi sosial. Dimensi ini dinilai partisipan bersifat negatif karena
dapat menghambat kemajuan seseorang. Kedua, dimensi moral, yaitu
rasa malu yang muncul ketika seseorang melanggar aturan agama dan
norma-norma masyarakat.
Dalam konteks gangguan jiwa psikosis, isin dapat dijadikan
sebagai indikator sosial dari adanya gangguan jiwa maupun
kesembuhan (Subandi, 2006). Orang yang mengalami gangguan jiwa
dapat dikatakan sebagai orang yang telah kehilangan rasa isin. Karena
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itu dia tidak merasa salah dan malu kalau berteriak-teriak di tengah
malam atau pergi kemana-mana tanpa memakai busana. Jadi kalau
orang sudah tidak memiliki rasa malu, dia bisa dikatakan sedang
mengalami gangguan. Rasa malu dapat juga menjadi indikator
kesembuhan dari gangguan jiwa, karena begitu seorang penderita
mulai merasa malu berarti mulai muncul kesadaran diri dan
lingkungannya serta dapat mengontrol perilakunya.
Dimensi budaya Jawa lain yang terkait dengan kesembuhan dari
gangguan jiwa di masyarakat Jawa adalah adanya nilai budaya
ngemong. Para antropolog awal yang meneliti masyarakat dan budaya
Jawa sangat menekankan prinsip ini. Hildred Geertz (1961) dan
beberapa peneliti yang lebih baru (Shiraishi, 1997) menekankan pada
pentingnya praktek ngemong dalam keluarga. Ngemong dianggap
sebagai cara yang ideal dalam membesarkan anak, baik yang normal
maupun yang mengalami gangguan. Good dan Subandi (2004)
menemukan seorang ibu yang tetap tidur di samping putrinya yang
belum menikah yang sudah berumur 40 karena menderita gangguan
skizophrenia. Ini sebagai wujud ngemong. Sebelum itu, Zaumseil dan
Lessman (1995) dalam penelitiannya juga menemukan pentingnya
sikap ngemong yang diberikan oleh anggota keluarga kepada
penderita gangguan jiwa psikosis. Kedua peneliti ini menyarankan
agar keluarga yang memiliki anggota keluarga penderita gangguan
mental dapat bersikap toleran, penuh perhatian dan penuh kasih
sayang. Mereka menekankan agar keluarga tidak menunjukkan sikap
mencela, menyalahkan, dan bermusuhan pada penderita gangguan
mental dalam keluarga Jawa. Sementara itu Subandi (2008) menggali
lebih dalam praktek ngemong ini. Ditemukan bahwa ide pokok yang
mendasari sikap ngemong adalah toleran dan penerimaan yang positif
atas perilaku agresif dan impulsif. Ini adalah prinsip yang
dikembangkan dalam pendekatan terapi Humanistik dalam psikologi
Barat.
Dalam budaya Jawa, ternyata konsep ngemong tidak terbatas
pada pengasuhan pada anak, terutama yang impulsif, banyak menuntut
dan tidak mampu mengendalikan diri. Tapi juga diterapkan pada baik
pada kehidupan keluarga yang saling ngemong maupun pada lingkup
masyarakat yang lebih luas. Seorang kepala desa harus ngemong
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warganya agar konflik tidak timbul diantara mereka. Dari kenyataan
ini, maka konsep ngemong bisa juga dijadikan sebagai salah satu nilai
dasar sistem pelayanan kesehatan jiwa di di Indonesia, khususnya di
Yogyakarta. Dalam sistem pelayanan yang berdasar ngemong ini
hubungan antar profesi perlu saling mengerti dan menghargai.
Ngemong antar profesi ini sangat penting karena tidak dapat
dipungkiri bahwa antar profesi kesehatan jiwa memiliki prinsip yang
sedikit berbeda antara satu profesi dengan lainnya. Oleh karena itu
mereka perlu diintegrasikan dalam sebuah sistem yang saling
memahami dan saling menghargai antar profesi. Selain kerjasama
antar profesi, juga dibutuhkan kerjasama antar institusi. Penelitian
Subandi dkk (2014) menunjukkan bahwa kerjasama antar institusi
yang menangani penerita gangguan jiwa ternyata dapat mengurangi
rehospitalisasi dan meningkatkan fungsi sosial penderita. Sistem
kesehatan jiwa yang terintegrasi ini akan berjalan lebih baik kalau
diikat dengan sebuah sistem nilai ngemong, yaitu ngemong antar
profesi, ngemong antar institusi, dan akhirnya semuanya untuk
ngemong penderita gangguan jiwa dan keluarga.
5. Kesehatan Jiwa dan Agama
Para hadirin yang saya muliakan,
Selain memperhatikan dimensi budaya, sistem perawatan
kesehatan jiwa juga perlu memperhatikan dimensi keberagamaan.
Sayangnya, psikologi dan psikiatri modern kurang memperhatikan
dimensi keberagamaan ini (Subandi, 2012). Sebagai „anak‟ dari ilmu
pengetahuan yang berkembang di Barat setelah masa renaisance di
abad pertengahan, kedua bidang ini setia dengan semangat ilmu yang
objektif, empiris dan bebas nilai. Termasuk semangat membebaskan
diri dari nilai-nilai agama. Semangat inilah yang membuat mereka
kemudian memisahkan semua kegiatan ilmiah dengan agama. Di
bidang kedokteran secara umum, agama dianggap sebagai „the last
taboo’ yang tidak boleh dibawa masuk ke ranah ilmiah (Foskett,
1996). Jikapun dibicarakan dalam kajian ilmiah, agama dilihat sebagai
sebuah „variabel‟ yang memiliki pengaruh negatif pada gangguan
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jiwa. Agama dipandang dapat meningkatkan rasa bersalah pada pasien
karena menimbulkan konflik moral, menimbulkan pemikiran yang
mengarah ke pelarian dari kenyataan atau penolakan atas
permasalahan-permasalahan hidup (lihat Lukoff dkk, 1992). Jejakjejak pandangan tersebut masih banyak dirasakan. Hal ini terlihat pada
kenyataan di Barat bahwa psikiater dan psikolog di Barat adalah di
antara para ilmuwan yang paling sedikit berafiliasi dengan agama
(Bergin & Jensen, 1990; Foskett, 1996).
Kenyataan di atas tidak semestinya terjadi di Indonesia. Hal ini
mengingat bahwa sejak dahulu sampai sekarang masyarakat Indonesia
adalah masyarakat yang religius. Dasar negara Pancasila, dengan sila
ketuhanan Yang maha Esa, harus diimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari. Termasuk dalam kajian keilmuan dan program-program
tentang kesehatan jiwa. Apalagi saat ini di Barat sendiri mulai timbul
kesadaran terhadap pentingnya agama dalam kesehatan jiwa. Aspek
positif dari agama semakin banyak mendapat pengakuan. Sejumlah
penelitian ilmiah banyak dilakukan yang memberi perhatian pada
peran signifikan agama dalam proses penyembuhan. Misalnya
Corrigan dkk (2003) menemukan bahwa keterlibatan agama memiliki
hubungan yang positif dengan psychological well being dan mampu
meredakan gejala psikiatris pada penderita gangguan jiwa. Dalam
survey pada 1.824 penderita gangguan jiwa yang sedang menjalani
proses kesembuhan, peneliti menemukan bahwa 90% penderita
mengidentifikasi diri sebagai seseorang yang religius (taat beragama).
Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa baik spiritualitas maupun
agama memiliki kekuatan terapeutik karena secara positif
berhubungan dengan psychological well-being dan menurunnya
gejala-gejala gangguan jiwa. Di Indonesia, usaha mengintegrasikan
agama dalam bidang kesehatan jiwa juga telah banyak dilakukan
(Hawari, 2014).
Lebih jauh dari mempertimbangkan agama sebagai suatu
variabel, juga terdapat pemikiran psikologi yang didasarkan pada satu
agama, misalnya psikologi Hindu, Budha, Kristen, dan Islam. Ranah
Psikologi Islam (dalam bahasa Arab disebut ‘ilmu nafs) merupakan
bidang yang sedang berkembang saat ini. Psikologi Islam bukan hanya
meng-ilmiahkan ajaran-ajaran agama Islam, tetapi merupakan
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keberlanjutan dari para ilmuwan Muslim abad pertengahan, ketika
Barat waktu itu sedang dalam masa kegelapan. Berbeda dengan para
ilmuwan Barat yang memisahkan agama dan ilmu pengetahuan, para
ilmuwan Muslim mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama.
Banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim yang mengakaji masalah
kejiwaan. Misalnya, Ibnu Sina, Ibnu Rush, Ibnu Sirrin, Ibnu Khaldun,
Ibnu al-Haytam, Al Ghazali, Al Farabi dan masih banyak yang lain.
Di bidang kesehatan jiwa, ilmuwan Muslim abad pertengahan
memberikan kontribusi yang sangat penting. Encyclopedia Britanica
mencatat bahwa Rumah Sakit Jiwa pertama kali yang memberikan
pelayanan medis dan psikologis pada penderita gangguan jiwa
didirikan di Baghdad dan di Kairo pada tahun 918M tahun. Sumber
lain menyebutkan di Baghdad tahun 705M dan di Kairo tahun 805M
(lihat Subandi, 2013).
6. Kebersihan Jiwa, Kesehatan Jiwa dan Kesucian Jiwa
Para hadirin yang berbahagia,
Dalam setiap agama, terdapat tradisi spiritualitas yang dapat
berkontribusi pada pengembangan konsep dan praktek kesehatan jiwa.
Dalam agama Islam, tradisi spiritualitas tersebut dikenal sebagai
tasawuf. Tradisi tasawuf telah berkembang sejak abad pertengahan
dan terus dikaji dan dipraktekkan di masyarakat sampai sekarang
dalam kelompok-kelompok tarekat. Sebagian tarekat berbasis di
pedesaan, tetapi sebagian lain justru berkembang di kota besar
dengan anggota dari masyarakat kelas atas dan berpendidikan tinggi
dan professional. Howell (2000) menyebut mereka ini dengan istilah
Urban Sufis. Di Barat fenomena ini juga muncul. Salah satu tokoh
Sufi modern dan sekaligus berpendidikan psikologi dari Harvard
University adalah Robert Frager (lihat Frager, 2014).
Tasawuf dapat memberikan kontribusi yang sangat penting
dalam pengembangan konsep dan aplikasi kesehatan jiwa modern.
Kajian sejak abad pertengahan memfokuskan pada apa yang disebut
sebagai „penyakit hati‟, seperti benci, iri hati, curiga, cemburu, marah,
dendam, sombong, memuja diri, mementingkan diri, pamer, cinta
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dunia dan takut mati (Al Ghazali dalam Hawwa, 2006).
Konsep penyakit hati dalam tasawuf di atas sangat dekat dengan
konsep dalam psikologi Barat yaitu emosi negatif (negative emotion).
Psikologi Barat telah mengkaji topik emosi negatif ini dengan serius.
Misalnya, emosi benci dan dendam telah dibahas dalam buku The
Psychology of Hate (Sternberg, 2005). Sementara itu Hart &
Legerstee (2010) mengkaji tentang iri hati dan cemburu dalam
bukunya Handbook of Jealosy. Bahkan telah banyak penelitian yang
menunjukkan bahwa emosi negatif mempunyai kaitan erat dengan
gangguan jiwa. Lebih daripada itu, dalam terminologi tasawuf,
penyakit hati merupakan akar paling dalam dari gangguan jiwa.
Misalnya, salah satu gejala gangguan jiwa yang disebut delusi atau
waham (berasal dari bahasa Arab wahm), waham kebesaran (delusion
of gradeour), yaitu orang merasa menjadi orang hebat, punya
kekuatan luar biasa. Setelah ditelusur lebih dalam ternyata gangguan
ini berawal dari penyakit hati yaitu ujub (mengagumi diri, merasa diri
hebat) dan riya (suka pamer). Sementara itu gangguan jiwa paranoid,
jika ditelusur lebih jauh ternyata juga berasal dari penyakit hati yaitu
su’udhon (buruk sangka, curiga).
Kaitan yang erat antara psikologi dan tasawuf tidak hanya
terlihat pada masalah gangguan jiwa, tapi juga kajian ilmiah tentang
kesehatan jiwa. Hal ini terlihat pada kajian dan penelitian-penelitian
psikologi positif (positive psychology) pada dua dekade terakhir.
Diantara kajian psikologi positif ini antara lain: kebersyukuran
(gratitude), pemaafan (forgiveness), kebahagiaan (happiness),
kebaikan (kindness), resiliensi (resilience), kesabaran (patience) dsb.
Jauh sebelum kajian psikologi positif itu muncul, para ilmuwan
Muslim telah mendalami topik-topik tersebut. Misalnya, Al Ghazali
dalam kitab Ihya Ulumuddin mengkaji secara mendalam tentang
kebersyukuran dan kesabaran (lihat Hawwa, 2006). Topik
kebahagiaan juga telah dibahas dalam buku Al Ghazali berjudul
Kimyatusy-Sya’adah (Kimia Kebahagiaan). Demikian juga kajian
pemaafan dan kebaikan-hati telah tersebar dalam berbagai kajian
tasawuf aitu akhlak yang terpuji (akhlaqul karimah), antara lain:
ikhlas (tanpa pamrih), shobr (sabar), ridho (menerima dengan tulus),
tawakkal (berserah diri), roja’ (penuh harapan).
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Dengan demikian terlihat jelas banyak kesamaan kajian antara
kesehatan jiwa dalam psikologi dengan tasawuf. Psikologi berbicara
tentang emosi-emosi negatif, gangguan jiwa dan kesehatan jiwa;
sementara tasawuf berbicara tentang penyakit-penyakit hati (jiwa) dan
kebersihan jiwa. Berdasarkan pada kesamaan ini, tampaknya tidak
tertutup kemungkinan psikologi juga memasuki wilayah yang
dianggap sakral, yaitu „kesucian jiwa‟. Dengan kata lain, kesehatan
jiwa saja tidak cukup, tapi seseorang harus berusaha mencapai
kebersihan dan kesucian jiwa (Maslul, 2005). Di dalam tasawuf,
kesucian jiwa sangat dekat dengan tujuan final yang akan dicapai
manusia, yaitu meraih derajad an-nafs al-kamilah (jiwa yang
paripurna) atau juga sering disebut sebagai insan kamil. Tujuan ini
bagi sebagian orang dianggap terlalu ideal, sehingga membuat orang
pesimis karena tidak mungkin bisa dicapai. Menurut penulis tujuan
yang sangat tinggi ini perlu dicanangkan sebagai motivasi penggerak
yang sangat kuat agar orang selalu berusaha memperbaiki diri,
mencapai yang lebih baik dan selalu memperbaiki diri.
Robert Frager (lihat Frager, 2014) sebagai seorang pakar
psikologi dan Mursyid tarekat menjelaskan secara detail bahwa untuk
tujuan mencapai kesucian jiwa orang harus melalui tahap-tahap proses
transformasi jiwa. Tradisi tasawuf menyebutkan ada tujuh tingkat jiwa
(an-nafs), yaitu: (1) jiwa yang dikuasai hawa nafsu (an-nafs alamarah), (2) jiwa yang menyesali (an-nafs al-lawwamah), (3) jiwa
yang tercerahkan, yang mendapat ilham (an-nafs al-mulhamah), (4)
jiwa yang tenang (an-nafs al-muthmainnah), (5) jiwa yang ridho (annafs al-rodiyyah), (6) jiwa mendapat ridho (an-nafs al-mardiyya), dan
(7) jiwa yang suci, yang sempurna (an-nafs al-kamilah).
Dengan menggunakan perspektif transformasi jiwa di atas,
tampaknya selama ini psikologi baru mempelajari mind and behavior
dari orang-orang yang berada pada tahap an-nafs al-amarah, an-nafs
lawwamah atau paling tinggi tahap an-nafs al-muthmainnah. Oleh
karena itu kajian kesehatan jiwa dalam psikologi perlu diperluas ruang
lingkupnya dengan mengkaji orang-orang yang mencapai tahap jiwa
yang lebih tinggi. Mereka bisa menjadi model yang konkret tentang
kesucian jiwa yang selama ini hanya dibahas dalam lingkup agama
saja. Lebih jauh dari itu, tasawuf juga telah mengembangkan berbagai
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macam teknik terapi dan cara untuk mentransformasikan jiwa (lihat
Frager 2014; Subandi, 2011). Metode tersebut telah disistematisasikan
dan diajarkan secara turun temurun dalam berbagai tradisi tarekat.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kajian gangguan
jiwa dan kesehatan jiwa dalam psikologi mempunyai banyak sekali
kesamaan dengan kajian kebersihan dan kesucian jiwa dalam ilmu
tasawuf. Perbedaan utama adalah bahwa psikologi berbasis pada
epistimologi yang sekuler, sementara tasawuf berbasis pada nilai-nilai
religius. Usaha untuk menyandingkan kedua ilmu dari kedua tradisi
tersebut telah mulai dilakukan dan sangat direkomendasikan untuk
terus dikembangkan. Ilmu tasawuf akan menjadi sangat aktual jika
menggunakan pendekatan-pendekatan psikologi modern. Bagi
psikologi, perspektif tasawuf (atau tradisi spiritual lainnya), dapat
mengarahkan psikologi kepada nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat
untuk kesejahteraan orang banyak, termasuk kesejahteraan psikolog
sendiri. Era „psikologi untuk anda‟ (bukan untuk saya) sudah berakhir.
Oleh karena itu ungkapan ilmuwan mashur Abert Eistein tampaknya
sangat relevan dan perlu dipertimbangkan: science without religion is
lame, religion without science is blind (ilmu tanpa agama adalah
lumpuh agama tanpa ilmu adalah buta)
Akhirnya, perkenankanlah saya menutup pidato saya ini dengan
mengutip ayat Al Quran surat Asy-Syam ayat 7-9.
Demi jiwa serta penyempurnaanya
Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan
dan ketakwaan
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya
Dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya.
7. Penutup
Para hadirin yang berbahagia,
Di akhir pidato saya ini perkenankanlah saya menyampaikan
rasa terima kasih kepada Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi,
Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya
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