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APA SIH REHABILITASI PSIKOSOSIAL ITU?

“Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan:

• kepulihan, 

• keberhasilan berintegrasi ke dalam masyarakat, dan

• kualitas hidup secara memuaskan

pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau orang dengan masalah
kejiwaan (ODMK).”

Sumber: Psychosocial Rehabilitation/Réadaptation Psychosociale Canada (PSR/RPS Canada)



APA SIH REHABILITASI PSIKOSOSIAL ITU?

Sebagian orang menyamakan rehabilitasi psikososial dengan
rehabilitasi psikiatrik dengan cara menggunakan istilahnya
secara bergantian untuk merujuk pada upaya yang sama



APA SIH REHABILITASI PSIKOSOSIAL ITU?

Sebagian lainnya
membedakannya dengan
cara menyandingkan
keduanya sebagai upaya
yang berbeda tapi sama-
sama dibutuhkan dan
saling melengkapi



APA SIH REHABILITASI PSIKOSOSIAL ITU?

Yang jelas, RPS itu berbeda
dari Rehabilitasi Sosial yang 
lebih menekankan social 
functioning (namun jika
diperhatikan lebih teliti, 
masih dapat diamati adanya
overlap dengan RPS)



MENGAPA TOPIK INI PERLU DIANGKAT?

Porsi perhatian pada upaya preventif dan rehabilitatif, jika ada, masih
jauh lebih kecil daripada upaya kuratif

Gangguan

Masalah

Preventif Kuratif Rehabilitatif



MENGAPA TOPIK INI PERLU DIANGKAT?

Tujuan terapi lebih berkutat pada upaya menghilangkan ‘penyakit’



MENGAPA TOPIK INI PERLU DIANGKAT?

Profesi kesehatan memegang peranan yang terlalu dominan dalam
menentukan arah dan tujuan terapi



MENGAPA TOPIK INI PERLU DIANGKAT?

Pelayanan kesehatan jiwa masih sebatas di institusi saja



MENGAPA TOPIK INI PERLU DIANGKAT?

Klien/pasien dan masyarakat mengembangkan ketergantungan pada institusi
untuk memenuhi kebutuhannya akan pelayanan kesehatan mental



HASILNYA…

• Porsi peran masyarakat << institusi menjadikan masyarakat menaruh
harapan yang kurang realistis pada institusi dan profesional kesehatan
mental

• Klien menjadi kurang berdaya dan bertanggung jawab atas kesehatannya
sendiri

• Penanganan terhadap gangguan/masalah kejiwaan tidak menyeluruh ke
aspek-aspek lainnya, sehingga ‘kesembuhan’ yang dicapai bersifat ‘rapuh’

• Siklus ‘sakit-dirawat-sembuh-kambuh-dirawat lagi’ yang terus berulang

• Dihabiskannya sumber daya masyarakat untuk kurasi, dimana sebenarnya
bisa digunakan secara lebih efisien untuk prevensi & rehabilitasi



YANG DIHARAPKAN…

• Masyarakat dan klien berperan lebih aktif dengan kemampuannya sendiri
dalam memelihara kesehatan jiwa, termasuk menentukan arah dan tujuan
terapi

• Penanganan gangguan/masalah kejiwaan juga mencakup aspek-aspek lain 
yang terdampak oleh gangguan/masalah tsb, misalnya: (re)adaptasi di 
lingkungan, penerimaan diri

• Penanganan tidak hanya pada klien, tapi juga mempersiapkan keluarga, 
lingkungan masyarakat, dan akses-akses sosial

• Penanganan dilakukan secara interdisipliner / lintas profesi
• Fokus pada kekuatan dan peluang (bukan masalah), serta memperhatikan

karakteristik individu/kelompok (tradisi, bakat, kepribadian, nilai, dll)
• Bukan hanya sembuh, tapi pulih dan meningkat kualitas hidupnya



TUJUAN AKHIRNYA…

• Sembuh/remisi/gejala terkendali, fungsi yang tersisa bisa diselamatkan/ 
tidak cacat permanen

• Mampu memelihara kesehatannya sendiri, lebih resilien terhadap
persoalan yang datang (lagi)

• Dapat diterima sebagai bagian dari masyarakat
• Berguna, berperan aktif dalam masyarakat
• Mandiri/berdaya, dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa

membebani orang lain
• Mampu menikmati dan merasakan kepuasan dari kehidupannya sehari-hari
• Meningkatnya penerimaan diri, kepercayaan diri, harga diri/martabat, 

perasaan mampu mengendalikan hidupnya sendiri, spiritualitas, dll
• Mengalami peningkatan dalam kualitas hidupnya secara keseluruhan



HARAPAN DAN TUJUAN TSB ADALAH YANG 
INGIN DICAPAI MELALUI…

REHABILITASI PSIKOSOSIAL
Rehabilitasi = Upaya mengembalikan ke kondisi terdahulu sebelum mengalami kerusakan

Psikososial = Berkenaan dengan ranah psikologi dan sosial



KEDUDUKAN REHABILITASI

Menurut Leavell, semua upaya kesehatan memiliki tujuan prevensi:

• Prevensi primer: Menghilangkan sumber gangguan/masalah dan
meningkatkan ketahanan terhadap gangguan/masalah (promosi
kesehatan, proteksi spesifik)

• Prevensi sekunder: Menginterupsi perkembangan gangguan/ masalah
sebelum muncul gejalanya (deteksi dini & penanggulangan lebih awal, 
pencegahan kecacatan)

• Prevensi tersier: Membatasi konsekuensi fisik dan sosial dari
gangguan/masalah (pencegahan nyeri dan kerusakan, penghentian
perkembangan dan komplikasi, pengembalian kesehatan & fungsi)



PRINSIP DASAR REHABILITASI PSIKOSOSIAL

• Setiap manusia pada dasarnya punya potensi bawaan untuk tumbuh
dan belajar

• Setiap manusia adalah mahluk multidimensi, di antaranya adalah
budaya, etnis, agama, dll.

• Setiap manusia punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri

• Setiap manusia adalah unik

• Setiap manusia berhak untuk dihargai dan dihormati

• Setiap manusia tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosialnya



BEDANYA DENGAN KURASI…

KURASI ASPEK REHABILITASI

Problem-centered Pusat perhatian Person-centered

Berkutat pada masalah Basis pembenahan Bertumpu pada kekuatan

Pengelolaan intrapersonal Titik berat Relasi interpersonal

Hilangnya gangguan Tujuan Berfungsi seperti semula

Mencegah disabilitas permanen Tujuan Menyelamatkan abilitas yang tersisa



BILAMANA REHABILITASI DILAKUKAN?
Gangguan

Masalah

Kurasi

RehabilitasiPrevensi

• Rehabilitasi dilakukan segera
begitu kurasi dijalankan (sesuai
dengan tujuan rehabilitasi)

• Rehabilitasi dilakukan sebagai
bagian tak terpisahkan dari
kurasi dan prevensi sebagai
upaya untuk meningkatkan
resiliensi terhadap gangguan/ 
masalah (promosi) sehingga
diharapkan dapat memutus
siklus ‘sakit-dirawat-sembuh-
kambuh’



BAGAIMANAKAH REHABILITASI PSIKOSOSIAL 
DIJALANKAN?
Secara garis besar, pelaksanaan RPS 
oleh psikolog kurang lebih sama
dengan prosedur layanan psikologi
pada umumnya: Asesmen, 
intervensi, evaluasi. Namun
demikian, yang membedakan adalah
tujuan dan kompleksitasnya sesuai
dengan situasi dan kondisi yang 
dihadapi. Misalnya, keperluan
penempatan di pekerjaan atau
pendidikan tentu butuh pemetaan
kemampuan dan kebutuhan khusus



BAGAIMANAKAH REHABILITASI PSIKOSOSIAL 
DIJALANKAN?
Bagaimana dengan tekniknya?

Teknik-teknik yang selama ini
dikenal di bidang psikodiagnostik, 
psikoterapi, konseling, dan
psikoedukasi bisa digunakan pula, 
dengan modifikasi sesuai dengan
tujuan, situasi, dan karakteristik
klien yang menjadi subjek
layanan. Masalah yang kompleks
tentu butuh perencanaan yang 
kompleks pula



BAGAIMANAKAH REHABILITASI PSIKOSOSIAL 
DIJALANKAN?

Meskipun intervensi
psikologis diberikan secara
maksimal untuk RPS, ada
satu hal yang perlu dicamkan
benar2: Modifikasi
lingkungan dan kebijakan
dalam RPS (jika diperlukan) 
tidak boleh diabaikan!





SIAPA SAJAKAH YANG DAPAT MEMANFAATKAN 
LAYANAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL INI?
• Penyintas bencana alam/ perang/ 

kecelakaan/kejahatan/ konflik

• Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODGJ)

• Orang dengan penyakit kronis

• Orang dengan penyakit terminal

• Orang dengan disabilitas/ 
kelumpuhan/ kebutuhan khusus

• Orang yang menjalani perawatan
intensif/ berkepanjangan

• Orang yang kehilangan anggota
badan/ kecacatan

• Penyalahguna NAPZA
• Kelompok marjinal/minoritas
• Relawan, komunitas dukungan

mitra sejawat, aktivis LSM
• Peyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)
• Anak dari keluarga bubrah/ pisah
• Orang terdekat/ keluarga/ caregiver 

dari orang2 tsb di atas
• Dll



APA HARUS PSIKOLOG KLINIS UNTUK 
MELAKUKAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL?
PENDIDIKAN SOSIAL PERKEMBANGAN INDUSTRI & ORGANISASI

Pemetaan kebutuhan
khusus

Pembangunan kembali
rumah yang rusak/ roboh

Psikoedukasi bagi orang 
tua dan keluarga

Pemetaan kebutuhan
khusus

Psikoedukasi bagi
pendidik dan siswa

Mediasi konflik Stimulasi sesuai
kebutuhan khusus

Modifikasi setting kerja

Perencanaan program 
pengajaran

Relokasi Psikoedukasi untuk bidan
dan kader kesehatan

Penempatan yang sesuai

Modifikasi setting 
pengajaran (sarana,
prasarana, dll)

Program untuk rumah
singgah/ rumah aman

Psikoedukasi bagi rekan
kerja dan atasan

Advokasi kepada pembuat kebijakan

Psikoedukasi kepada masyarakat

Dukungan bagi peer support group

Kerja sama lintas profesi



HARI KESEHATAN JIWA 2015

“MARTABAT DALAM KESEHATAN JIWA”



HARI KESEHATAN JIWA 2015

Masih banyak orang dengan gangguan/masalah jiwa di 
berbagai belahan dunia yang masih belum
mendapatkan hak-hak asasinya; didiskriminasikan, 
distigma, dan dipinggirkan, mereka juga mengalami
perundungan secara fisik dan emosional tidak hanya di 
masyarakat, bahkan di fasilitas kesehatan mental. Ini
diperparah dengan kurangnya tenaga kesehatan yang 
terlatih dan fasilitas yang kurang memadai



HARI KESEHATAN JIWA 2015

Untuk meningkatkan kesadaran mengenai apa yang 
bisa dilakukan untuk menjamin ODGJ dapat menjalani
hidupnya secara bermartabat, maka diperlukan:
•Kebijakan yang berorientasi pada HAM
•Pelatihan tenaga kesehatan
•Penghargaan terhadap informed consent
•Pelibatan dalam pengambilan keputusan
•Penyebaran informasi kepada masyarakat



DALAM RANGKA HARKESWA 2015…

Rehabilitasi Psikososial perlu dilakukan:

• Sambil tetap menjunjung martabat klien/ keluarga/ kelompok/ 
masyarakat

Misalnya: Mengganti sebutan “orang gila”  dengan “orang dengan
skizofrenia”, tidak menyalahgunakan diagnosis gangguan jiwa
sebagai olokan, meminta persetujuan kepada klien sebelum
melakukan suatu asesmen/ intervensi (informed consent), 
memberikan psikoedukasi agar klien dan keluarga mampu membuat
pertimbangan dan mengambil keputusan secara berwawasan, 
menjelaskan dan memberikan hak kepada klien dan keluarga untuk
menentukan arah dan tujuan intervensi, dll



DALAM RANGKA HARKESWA 2015…

Rehabilitasi Psikososial perlu dilakukan:

• Dengan tujuan agar klien/ keluarga/ kelompok/ masyarakat menjadi
manusia yang bermartabat

Misalnya: Melatihkan kemampuan untuk berinteraksi sosial sehari-
hari, mendukung partisipasi dalam aktivitas sosial, melatihkan cara
mengenali, menghadapi, dan mengatasi stressor sehari-hari, 
memfasilitasi akses untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara
mandiri, memotivasi kemandirian dalam berobat dan aktivitas
lainnya, dll



CONTOH PERHATIAN TERHADAP MARTABAT PASIEN 
SELAMA DALAM PERAWATAN



SEBUAH RENUNGAN…
Sajak Anak Muda Serba Sebelah

Si Toni dicabut kupingnya satu yang kanan
Maka suara masuk kuping kiri tembus ke otak
Dikirim balik dan jatuh di kuping kiri lagi
Si Toni dipotong tangannya satu yang kanan
Maka dia belajar menulis dengan tangan kiri
Si Toni diambil satu matanya yang kanan
Maka air matanya tetes ke sebelah kiri
Si Toni dipetik jantungnya lewat rongga kanan
Tapi gagal karena jantung itu mengelak ke kiri
Si Toni dipotong ginjalnya satu yang kanan
Tak gagal karena sesuai secara faali
Si Toni diambil kakinya satu yang kanan
Maka dia main bola cuma dengan kaki kiri

Lama-lama si Toni jadi kidal
Kupingnya yang bisa dengar kuping kiri
Tangannya yang main gitar tangan kiri
Air matanya menetes di mata kiri
Ginjalnya menyaring di sebelah kiri
Dia tendang bola dengan kaki kiri

Lama-lama si Toni ingin kerja
Cita-citanya lumayan sederhana
Dia mau jadi sopir saja
Tapi tak ada lowongan baginya
Karena kendaraan setir kanan semua

Hai tunggu dulu, Toni ini anak saya kah
Atau anak saudara kah?
Atau barangkali kemenakan kita?
Keadaan ini memang aneh
Sore ini jam empat tepat
Dengarlah dia sedang mengocok gitarnya
Dengan cara anak muda bergaya kidal
Dan itu bukan suara gerimis, bukan
Itu air matanya
Memukul-mukul lantai beranda.

Taufik Ismail



TERIMA KASIH


