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Stigma Pada Masyarakat “Kampung Gila” di Desa Paringan

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Anis Ardianti

071411431041

Sosiologi

ABSTRAK

“Kampung Gila” adalah sebuah Desa yang terletak di Desa Paringan
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Sebutan Kampung Gila tersebut
disebabkan karena banyaknya warga Desa Paringan yang mengalami gangguan
kejiwaan. Studi ini memfokuskan pada bentuk-bentuk Stigma yang diterima oleh
masyarakat Kampung Gila, serta respon dari masyarakat Kampung Gila atas
stigma yang diberikan tersebut. Studi ini menggunakan teori stigma Erving
Goffman. Paradigma penelitian yang digunakan yakni paradigma Definisi sosial.
Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive. Proses
pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.
Informan yang diperoleh yakni sebanyak 11 informan yang terdiri dari pihak
keluarga penderita gangguan jiwa, masyarakat Desa Paringan dalam kategori
normal dan tidak memiliki anggota keluarga dengan ganggguan kejiwaan serta
tokoh masyarakat. Hasil dari penelitian ini yakni bentuk-bentuk stigma yang
diterima yakni stigma verbal seperti Gendheng, edan, stres, goblok dan ora
waras, selain itu masyarakat juga menerima stigma non verbal seperti anggapan
bahwa semua warga Desa Paringan mengalami gangguan jiwa, dipandang rendah,
pinggiran hingga anggapan bahwa muda-mudi di Desa Paringan akan sulit
mendapatkan jodoh. kemudian respon dari masyarakat sebagian biasa saja dengan
stigma sebagai “Kampung Gila” karena dengan stigma tersebut banyak
keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat Desa Paringan, namun sebagian
merasa tidak setuju dengan stigma yang diberikan karena hanya akan
memperburuk citra Desa Paringan itu sendiri.

Kata Kunci : “Kampung Gila”, penderita gangguan jiwa, stigma
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ABSTRACT

"Kampung Gila" is a village located in Paringan Village, Jenang District,
Ponorogo Regency. The name of “Kampung Gila” is caused by the many
residents of Paringan Village who suffer from psychiatric disorders. This study
focuses on the forms of Stigma accepted by the “Kampung Gila” community, as
well as the response of the “Kampung Gila” community to the stigma given. This
study uses Erving Goffman's stigma theory. The research paradigm used is the
paradigm of social definition. Determination of informants in this study using
purposive. The process of collecting data obtained through observation and in-
depth interviews. Informants gained as many as 11 informants consisting of the
family of people with mental disorders, community Paringan Village in the
normal category and do not have family members with psychiatric disorders and
community leaders. The result of this research is the accepted stigma form of
verbal stigma such as Gendheng, crazy, stressed, stupid and sane, besides, the
society also accept non verbal stigma such as the assumption that all citizens of
Paringan Village experience mental disorder, looked down, the assumption that
young people in Paringan Village will be difficult to get a mate. then the response
from the community is just ordinary with the stigma as "Kampung Gila" because
with the stigma is a lot of benefits obtained by the people of Paringan Village, but
some feel disagree with the stigma given because it will only aggravate the image
of Paringan Village it self.

Keyword : “Kampung Gila”, people with mental disorders, Stigma

1. Pendahuluan

Kota Ponorogo terkenal

dengan julukannya sebagai Kota

Reog dan Kota Santri. Namun selain

kedua julukan diatas, belakangan ini

terdapat salah satu desa di Kabupaten

Ponorogo yang memiliki julukan

sebagai “Kampung Gila”. Julukan

kampung gila tersebut disematkan

kepada Desa itu karena banyaknya

jumlah warga desa yang terkena

gangguan jiwa atau Orang Dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ). Desa

tersebut adalah Desa Paringan

Kecamatan Jenangan Kabupaten

Ponorogo. Berdasarkan data dari

Puskesmas Pembantu Kesehatan

Jiwa Desa Paringan Kecamatan

Jenangan, Kabupaten Ponorogo

tahun 2011, menunjukkan persentase

warga yang mengidap gangguan jiwa
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sebayak 1% atau sebanyak 61 orang

di antara 5.997 warga. Dengan

rincian 50 orang menderita

skizofrenia dan 11 orang mengalami

gangguan jiwa lainnya. Sementara

itu angka kekambuhan skizofrenia

mencapai 70% (Sulistyowati ; 2012).

Orang yang mengalami gangguan

kejiwaan biasanya cenderung di

stigma negatif oleh masyarakat.

Mereka biasanya dianggap menjadi

beban karena tidak bisa

melaksanakan fungsi sosialnya

dengan baik di masyarakat, selain itu

perilaku penderita skizofrenia yang

dianggap menyimpang sering kali

membuat masyarakat kurang toleran

terhadap penderita skizofrenia.

Berdasarkan hasil penelitian

dari (Yanuar ; 2014)  tentang

“Analisis Faktor yang Berhubungan

dengan Kejadian Gangguan Jiwa di

Desa Paringan Kecamatan Jenangan

Kabupaten Ponorogo”, faktor genetik

mempunyai andil yang besar untuk

menentukan terjadinya gangguan

jiwa di Desa Paringan Kecamatan

Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Selain itu kepribadian dan konsep

diri juga mempengaruhi terjadinya

gangguan jiwa, mayoritas tipe

kepribadian dan konsep diri yang

dimiliki oleh pasien adalah tipe

kepribadian introvert dan konsep diri

negatif. Selain faktor genetik sebagai

faktor utama yang menentukan

banyaknya warga yang terkena

gangguan jiwa, faktor sosial ekonomi

juga diduga menjadi penyebabnya.

Berdasarkan hasil penelitian

dari (Sulistyowati ; 2012) tentang

“Hubungan Pelaksanaan Tugas

Kesehatan Keluarga dengan

Kekambuhan Skizofrenia di Desa

Paringan Kecamatan Jenangan

Kabupaten Ponorogo”,  menyatakan
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bahwa dukungan keluarga pasien

skizofrenia di Desa Paringan masih

kurang, selain itu keluarga juga

bersikap diskriminatif kepada pasien

sehingga pasien jatuh pada kondisi

kekambuhan. Bahkan sebelum

puskesmas pembantu yang khusus

menangani gangguan kejiwaan di

Desa Paringan berdiri, masih banyak

pihak keluarga yang melakukan

pemasungan terhadap anggota

keluarganya yang terkena

skizofrenia. Hal ini salah satunya

juga disebabkan karena masih

minimnya pengetahuan keluarga dan

masyarakat terkait dengan

penanganan pasien skizofrenia dan

penyakit skizofrenia itu sendiri.

Dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam

pasal 80 juga diterangkan dengan

jelas bahwasannya pemerintah dan

pemerintah daerah bertanggung

jawab melakukan penatalaksanaan

terhadap ODGJ yang terlantar,

menggelandang dan mengancam

keselamatan dirinya dan atau orang

lain, dan atau mengganggu ketertiban

dan atau keamanan umum. Dimana

diterangkan lebih lanjut dalam pasal

81 yakni, Pemerintah dan pemerintah

daerah wajib melakukan upaya

rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar,

menggelandang, mengancam

keselamatan dirinya dan atau orang

lain, dan atau mengganggu ketertiban

dan atau keamanan umum. ODGJ

yang dimaksudkan yakni ODGJ tidak

mampu, tidak mempunyai keluarga

dan tidak diketahui keluarganya.

Lebih lanjut dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2014, bab IX mengenai

ketentuan pidana dalam pasal 86

yang menyatakan setiap orang yang
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dengan sengaja melakukan

pemasungan, penelantaran, dan atau

kekerasan terhadap ODMK atau

ODGJ atau tindakan lainnya yang

melanggar hak asasi ODMK dan

ODGJ, dipidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan. Selain itu dalam pasal 7

ayat 1 juga diterangkan mengenai

upaya promotif kesehatan jiwa yang

ditujukan untuk :

a. Mempertahankan dan

meningkatkan derajat kesehatan

jiwa masyarakat secara optimal

b. Menghilangkan stigma,

diskriminasi, pelanggaran hak

asasi ODGJ sebagai bagian dari

masyarakat

c. Meningkatkan pemahaman dan

peran serta masyarakat terhadap

kesehatan jiwa dan

d. Meningkatkan penerimaan dan

peran serta masyarakat terhadap

kesehatan jiwa

Sebelumnya telah banyak

penelitian mengenai gangguan

kejiwaan, dan juga penelitian-

penelitian mengenai kampung gila

tentang analisis faktor yang

menyebabkan terjadinya gangguan

kejiwaan serta bagaiman peran

keluarga dalam membantu proses

penyembuhan pasien skizofrenia.

Kajian ini menjadi menarik untuk

dilakukan di Kabupaten Ponorogo

tepatnya di Desa Paringan

Kecamatan Jenangan, di mana warga

di sana banyak yang mengalami

gangguan kejiwaan, sehingga

masyarakat sekitar sering

menyebutnya “kampung gila”.

Seperti yang telah disebutkan diatas

bahwasannya orang dengan

gangguan kejiwaan berpotensi atau
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rentan terhadap perlakuan

diskriminatif, seperti diabaikannya

hak-hak yang mereka miliki baik

dalam bidang politik, sosial maupun

ekonomi. Selain itu dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2014 telah disebutkan

dengan jelas bahwa setiap orang

yang dengan sengaja melakukan

pemasungan, penelantaran, dan atau

kekerasan terhadap ODMK atau

ODGJ atau tindakan lainnya yang

melanggar hak asasi ODMK dan

ODGJ, dipidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sehingga hal ini menjadi

penting untuk diteliti mengenai

bagaimana bentuk stigma yang

diterima oleh masyarakat Desa

Paringan dimana sebanyak 60

warganya menderita gangguan

kejiwaan. Serta bagaimana

masyarakat Desa Paringan merespon

stigma yang diberikan kepada

mereka tersebut.

2. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang

serta fokus penelitian yang telah

diuraikan diatas, maka dalam

penelitian ini digunakan teori Stigma

dari Erving Goffman sebagai pisau

analisis. pendekatan ini dirasa

mampu menjelaskan fenomena yang

terjadi yang berkaitan dengan

bagaimana terbantuknya stigma yang

diterima oleh masyarakat Desa

Paringan

Teori Stigma (Erving Goffman)

Pengertian Stigma sendiri

menurut Goffman (2003) dalam

(Purnama ; 2016) merupakan tanda

atau tanda yang dibuat oleh tubuh

seseorang untuk diperlihatkan dan

menginformasikan kepada

masyarakat bahwa orang-orang yang
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mempunyai tanda tersebut

merupakan seorang budak, kriminal,

atau seorang penghianat serta suatu

ungkapan atas ketidakwajaran dan

keburukan status moral yang dimiliki

oleh seseorang. Jadi stigma ini

mengacu kepada atribut yang

memperburuk citra seseorang.

Dalam teori Erving Goffman,

Goffman menjelaskan keterkaitan

antara self dan identity yang dimulai

atas dirinya sendiri pada konsep self,

melalui proses interaksi suatu

individu dengan lingkungan

disekitarnya. Kemudian yang berasal

dari orang lain terdapat

pembentukkan identitas. Identitas

menurut setting sosialnya dibagi

menjadi dua yaitu: virtual identity

dan actual identity. Dimana virtual

identity diibaratkan sebagai

panggung dalam sedangkan actual

identity sebagai panggung luarnya.

Konsep pembentukan identitas ini

merupakan konsep utama lahirnya

pemikiran tentang Stigma (Ayunani ;

2016) berikut dibawah ini merupakan

penjelasan konsep-konsep Stigma

dari Erving Goffman :

a. Self

Self disini berhubungan

dengan diri individu, bagaimana

individu itu sendiri melihat atau

memaknai dirinya sendri, dan juga

terbentuk bagaimana orang lain

memandang diri kita sendiri. Hal ini

terbentuk oleh proses interaksi yang

dilakukan atau dialami oleh individu

dengan orang lain dalam kehidupan

sosial sehari-hari. Sehingga terjadi

saling mempengaruhi atau

pengkontruksian dari orang lain yang

akan membentuk konsep diri dari

individu itu sendiri dalam

memandang dan memaknai dirinya.

(Ayunani : 2016).
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b. Identity

Goffman membagi identitas

berdasarkan dua pandangan yang

kemudian diberi istilah virtual social

identity dan actual social identity.

Virtual social identity merupakan

identitas yang terbentuk dari

karakter-karakter yang kita

asumsikan atau kita pikirkan

terhadap seseorang yang disebut

dengan karakterisasi. Sedangkan

actual social identity adalah identitas

yang terbentuk dari karakter-karakter

yang telah terbukti (Goffman, 1963

dalam Kurniawati ; 2016). Setiap

orang yang mempunyai celah

diantara dua identitas tersebut,

kemudian distigmatisasi. Virtual

identity dan actual identity

merupakan dua hal yang berbeda.

Bila perbedaan di antara itu diketahui

oleh publik, orang yang

terstigmatisasi akan merasa terkucil.

Stigma berfokus pada interaksi

dramaturgis antara orang yang

terstigmatisasi dan orang-orang

normal. Hakikat interaksi itu

bergantung pada mana dari kedua

tipe stigma yang dimiliki seorang

individu (Ritzer, 2012 dalam Santoso

2016).

Selain itu Goffman juga

mengajukan 2 konsep tentang

Identitas diantaranya Personal

Identity dan Self Identity. Personal

Identity biasanya terdapat pada

pembingkaian tentang pengalaman

individu oleh orang lain dan bukan

oleh individu itu sendiri, tetapi pada

bagaimana ia diidentifikasi oleh

orang lain. Personal identity menurut

Goffman mengarah pada berbagai

karakteristik dan berbagai fakta yang

diletakkan atau dipasangkan pada

pikiran individu oleh orang lain.

Goffman dalam hal ini memberi
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contoh bagaimana foto dari seorang

individu dapat menampilkan image

tertentu dalam pemikiran orang lain,

kemudian seorang individu yang

memiliki pengetahuan akan

mendapatkan tempat yang istimewa

dalam lingkungan pertemanannya

karena ia dinilai oleh orang di

lingkungannya sebagai orang yang

berpengetahuan dan layak mendapat

tempat istimewa (Goffman, 1963 : 56

dalam Pratikno, 2010).

Self Identity atau ego Identity

yakni perasaan subyektif seseorang

atau situasi yang dialami dan

kelangsungan serta karakternya

sendiri terpisah dari Personal

Identity. Self Identity dari individu

dapat dikatakan ber-relasi erat

dengan berbagai pengalaman sosial

yang mereka alami. Menurut

Goffman, individu

mengkonstruksikan sebuah image

atas dirinya seperti apa yang

dikonstruksi dan diidentifikasi oleh

orang lain, walaupun ia memiliki

kebebasan pada bagaimana ia

mengidentifikasi dirinya dalam

kesehariannya (Pratikno, 2010).

c. Stigma

Menurut Erving Goffman

menyebutkan apabila seseorang

mempunyai atribut yang

membuatnya berbeda dari orang-

orang yang berada dalam kategori

yang sama dengan dia (seperti

menjadi lebih buruk, berbahaya atau

lemah), maka dia akan diasumsikan

sebagai orang yang ternodai. Atribut

inilah yang disebut dengan stigma.

Jadi istilah stigma itu mengacu

kepada atribut-atribut yang sangat

memperburuk citra seseorang.

Stigma adalah segala bentuk atribut
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fisik dan sosial yang mengurangi

identitas sosial seseorang,

mendiskualifikasai orang itu dari

penerimaan seseorang. (Goffman,

1963 dalam Santoso ; 2016).

Goffman membedakan Stigma

menjadi tiga jenis yaitu :

1. Abominations of the body

(ketimpangan fisik). Stigma

yang berhubungan dengan cacat

fisik seseorang, seperti :

pincang, tuli dan bisu.

2. Blemishes of Individual

Character. Stigma yang

berhubungan dengan kerusakan

karakter individu, seperti :

homoseksualitas, pemabuk,

pemerkosa, pecandu.

3. Tribal Stigma. Stigma yang

berhubungan dengan suku,

agama dan bangsa. (Goffman,

1963 dalam Santoso ; 2016).

3. Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan

dalam penelitian ini yakni Paradigma

Definisi Sosial. Paradigma definisi

sosial dipilih karena paradigma ini

cocok digunakan untuk memahami

kehidupan masyarakat Desa Paringan

secara lebih mendalam, dimana Desa

ini mendapat julukan sebagai

“Kampung Gila” karena banyaknya

warga desa terebut yang mengalami

gangguan kejiwaan.

Penelitian ini akan dilakukan

di Desa Paringan Kecamatan

Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Lokasi tersebut dipilih karena adanya

kelompok masyarakat dalam suatu

Desa yang mendapat julukan sebagai

“Kampung Gila” dikarenakan

banyaknya warga desa tersebut yang

mengalami gangguan kejiwaan yakni

sebanyak 60 orang. Penentuan

informan yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah purposive.

Teknik purposive merupakan teknik

penentuan informan dimana

informan dipilih secara sengaja

sesuai dengan kriteria yang telah

peneliti tentukan sebelumnya.

Kriteria yang telah ditentukan yakni

kriteria informan yang memang

benar-benar mengetahui kasus

banyaknya warga desa paringan yang

mengalami gangguan jiwa maupun

informan yang ikut serta membantu

menangani banyaknya kejadian

gangguan kejiwaan tersebut serta

pihak keluarga dan pasien gangguan

jiwa yang langsung mengalaminya.

Informan yang diperoleh yakni

sebanyak 11 Informan. Karena

penelitian ini adalah mengenai

stigma yang diberikan kepada suatu

kelompok masyarakat, maka dalam

hal ini informan yang sesuai kriteria

adalah keluarga dan kerabat

penderita gangguan jiwa serta

masyarakat desa paringan yang tidak

memiliki riwayat gangguan jiwa

pada keluarganya dan tokoh-tokoh

masyarakat Desa Paringan.

Proses pengumpulan data

yang diperlukan dalam penelitian ini

adalah observasi dan wawancara

mendalam (indepth interview)

dengan menggunakan pedoman

wawancara. Analisis data dalam

penelitian kualitatif dilakukan pada

saat pengumpulan data berlangsung

dan setelah selesai pengumpulan data

dalam periode tertentu. Miles dan

Huberman (1984) mengemukakan

bahwa aktifitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan secara interaktif

dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga

data yang diperoleh sudah mncapai

titik jenuh. Terdapat 3 tahapan dalan

proses analisis data menurut Miles
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dan Huberman (1984) diantaranya

reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan.

4. Hasil Penelitian

a. Bentuk- bentuk Stigma

Masyarakat “Kampung

Gila”

Dalam masyarakat Desa

Paringan, orang yang mengalami

gangguan kejiwaan adalah

sebanyak 1: 100 dengan jumlah

penduduk sebanyak 6.089, yang

artinya setiap 100 orang penduduk

terdapat 1 orang dengan gangguan

jiwa, namun stigma yang dialami

bukan hanya nagi para penderita

gangguan jiwa saja, namun juga

kelaurga serta masyarakat yang

normal. Hal ini dikarenakan orang

luar telah berprasangka bahwa

bisa saja semua penduduk Desa

Paringan mengalami gangguan

jiwa tanpa melihat keadaan atau

kondisi yang sebenarnya, jika kita

lihat perbandingan diatas tentu

warga yang normal jauh lebih

banyak.

Berkaitan dengan stigma

sendiri, memang pada umumnya

orang akan menginterpretasikan

sebuah perbedaan yang

menyimpang atau tidak sesuai

dengan norma yang ada di

masyarakat pada umumnya, dari

interpretasi tersebut orang akan

mendefinisikan bahwa Desa

Paringan termasuk “Kampung

Gila” yang pada akhirnya

melahirkan prasangka yang

berujung pada pemisahan diri

dalam artian istilah “kita” dan

“mereka”. dari perbedaan dan

pemisahan diri ini biasanya akan

berujung pada tindakan

diskriminasi.
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Masyarakat Desa Paringan

baik yang mengalami gangguan

kejiwaan maupun masyarakat

yang normal menerima berbagai

bentuk stigma baik verbal maupun

non verbal. Stigma verbal lebih

kepada istilah, julukan atau

panggilan yang diberikan kepada

orang yang mengalami gangguan

jiwa, sedangkan stigma non verbal

lebih mengarah pada penolakan

masyarakat terhadap orang

dengan gangguan jiwa. istilah-

istilah yang menggambarkan

bagaimana kondisi dari orang

yang mengalami gangguan jiwa

tersebut, seperti misalnya orang

yang gangguan jiwa berinisial M,

maka dibelakang nama M tersebut

diberikan istilah seperti

Gendheng, edan, stres dan lain

sebagainya, istilah-istilah tersebut

secara otomatis memperburuk

citra seseorang.

Terdapat informan yang

mengatakan bahwa sering

mendengar dan mendapatkan

perlakuan dan perkataan yang

tidak mengenakkan dari tetangga

di sekitarnya karena ia memiliki

anak yang mengalami gangguan

jiwa. lingkungan di sekitar tempat

tinggalnya telah men cap anaknya

sebagai anak yang tidak waras/

ora waras. Selain itu informan

juga beranggapan bahwa anak

muda yang ada di Desanya terlihat

seperti menyepelekan anaknya

yang gangguan jiwa dan

menganggapnya sebagai orang

yang tidak waras, lingkungan

sekitarpun dirasa tidak ada yang

bisa merangkul anaknya.

Kemudian selain

memberikan stigma terhadap
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individu yang mereka kenal

tinggal di Desa Paringan, orang

dari luar Desa pada umumnya

lebih memberikan stigma atau

prasangka negatif tentang Desa

Paringan itu sendiri, dimana

sangkaan atau stigma yang

diberikan cenderung bersifat

menjelekkan, menyepelekan,

menjatuhkan ataupun memandang

rendah. Sebenarnya julukan

“Kampung Gila” itu sendiri bisa

dikatakan sudah cukup

mejatuhkan bagi masyarakat Desa

Paringan, rata-rata masyarakat

luar Desa belum bisa melihat

realitas yang ada bahwasannya

tidak semua warga Desa Paringan

mengalami gangguan kejiwaan.

Saat salah seorang

informan misalnya jika ia ke luar

Desa atau keluar Kota, ia pasti

diberi pertanyaan seputar apakah

alamat rumahnya dekat dengan

rumah sakit jiwa Paringan. Dari

situ bisa kita lihat bahwa kesan

pertama seseorang dari luar Desa

Paringan adalah tentang kampung

yang warganya dihuni orang

dengan gangguan jiwa. orang dari

luar desa lebih cenderung

memandang rendah Desa

Paringan yang terkenal dengan

julukannya sebagai “Kampung

Gila”. Sebutan desa gila sendiri

dianggapnya sudah bisa

menjatuhkan nama baik dari desa

tersebut, padahal dalam

kenyataannya, desa lainpun tidak

menutup kemungkinan banyak

dari warganya yang mengalami

gangguan kejiwaan. Ditambah

lagi dengan lokasi dari Desa

Paringan sendiri yang masih

pinggiran, sehingga bagi orang

awam yang tidak tahu dan tidak
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pernah datang ke Desa Paringan,

pasti akan langsung beranggapan

bahwa julukan Desa atau

“Kampung Gila” diberikan pada

Desa Paringan karena mayoritas

penduduknya mengalami

gangguan kejiwaan.

Selain stigma dalam

bentuk verbal, terdapat juga

stigma dalam bentuk non verbal,

dalam hal ini stigma yang paling

menonjol dan sering disangkakan

kepada warga Desa Paringan

adalah terkait dengan pemilihan

jodoh. Beberapa informan

mengatakan bahwa jika ia berada

di luar Desa, hal yang ditanyakan

seseorang terkait dengan

banyaknya gangguan jiwa di Desa

Paringan adalah, bagaimana nasib

muda mudi di Desa tersebut,

apakah mereka akan bisa menikah

jika lingkungan sekitarnya

mendapat julukan “Kampung

Gila”?.

Stigma yang diberikan

pada masyarakat kampung Gila

sebenarnya tidak mengacu pada

karakteristik tertentu, dalam

artian, stigma yang diberikan oleh

orang luar memang hanya

sepengetahuan mereka bahwa

Desa Paringan banyak dihuni

orang yang mengalami gangguan

kejiwaan, dalam artian lebih

kepada ciri khas yang ditunjukkan

dari orang yang mengalami

gangguan jiwa yang umumnya

menunjukkan tingkah laku yang

tidak sesuai dengan orang normal

pada umumnya. Jadi stigma

verbal ataupun non verbal yang

diberikan tidak bergantung pada

status sosial ekonomi orang yang

di stigma.
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b. Respon Masyarakat Lokal

Atas Stigma “Kampung

Gila”

Masyarakat pada

umumnya memberikan beragam

respon dalam menanggapi

stimulus negatif yang diberikan

kepada mereka. berdasarkan

keterangan dari informan,

walaupun Desanya dijuluki

“Kampung Gila”, tetapi pada

dasarnya jumlah orang yang

mengalami gangguan jiwa masih

kalah jauh jika dibandingkan

dengan orang yang normal, orang

yang mengalami gangguan jiwa

sebanyak kurang lebih 60 orang

sedangkan jumlah total penduduk

Desa Paringan sendiri sebanyak

6089 penduduk yang artinya 1 :

100.

meskipun begitu, informan

tetap merasa bahwa julukan

“Kampung Gila” tersebut wajar

adanya dimana ketika terdapat

sesuatu yang menyimpang dari

harapan masyarakat. Informan

sendiri mengaku bahwa bangga

meskipun mendapat julukan

“Kampung Gila”, karena pada

akhirnya terdapat perhatian dari

berbagai kalangan masyarakat dan

banyak bantuan yang

berdatangan. Jika fakta mengenai

banyaknya warga Desa Paringan

tetap ditutupi hingga saat ini,

kemungkinan, masyarakat yang

membutuhkan bantuan tersebut

akan sulit mendapat kesembuhan.

Stigma yang diberikan

oleh masyarakat luar, baik untuk

Desa Paringan secara keseluruhan

maupun untuk para penderita

gangguan jiwa, tergantung

bagaimana masing-masing orang

merespon dan menyikapinya.
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Anggapan negatif dan positif pasti

ada, namun kita harus lebih bijak

dalam menyikapinya. Salah satu

informan yang merupakan pemilik

tempat rehabilitasi yang ada di

Desa Paringan mengatakan bahwa

dengan adanya prasangka-

prasangka negatif dari masyarakat

luar, justru membuat dirinya lebih

optimis dalam memperjuangkan

dan mengobati pasien gangguan

jiwa, karena informan

beranggapan bahwa memang

sudah menjadi kewajiban sesama

manusia untuk saling tolong

menolong.

Berdasarkan keterangan

dari beberapa informan, cukup

banyak keuntungan yang

didapatkan. Keuntungan yang

dimaksudkan disini lebih kepada

banyaknya bantuan dan

sumbangan yang datang dari

berbagai kalangan baik individu,

kelompok maupun lembaga

pemerintahan dan organisasi

masyarakat. Bantuan yang

berdatanganpun juga tidak hanya

berupa bantuan materi namun

juga bantuan dan dukungan moral

serta banyaknya kegiatan dan

sosialisasi berkaitan dengan

bagaimana cara mengatasi orang

yang terkena gangguan jiwa.

Bantuan berasal dari

berbagai kalangan, yang palin

utama misalnya dari semen Gresik

misalnya yang turut memberikan

sembako dan melakukan bedah

rumah, serta perkumpulan

masyarakat tionghoa, yayasan

bhakti persatuan Surabaya,

PERPIT Jawa Timur, serta BNI

1946 yang dikoordinasi oleh

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

berupaya mendirikan rumah sakit



JURNAL S1 SOSIOLOGI FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA Page 19

atau puskesmas pembantu yang

menangani kasus gangguan jiwa.

Selanjtnya bagi masyarakat Desa

Paringan secara umum,

keuntungan yang paling dirasakan

adalah adanya bernagai macam

bantuan yang datang dari berbagai

kalangan masyarakat. Bantuan

yang diberikan pun bermacam-

macam seperti sembako, bahan

makanan, kambing, uang dan

bahkan bantuan pembangunan

CK/WC.

Meskipun banyak

keuntungan yang didapatkan,

kerugian yang ditimbulkan oleh

stigma tersebut juga cukup

meresahkan masyarakat. salah

satu kerugian yang dirasakan

masyarakat Desa Paringan

khususnya adalah merasa terhina

dengan julukan yang diberikan.

Bahkan warga Desa Paringan

sendiri meminta perangkat Desa

untuk menghilangkan stigma yang

sudah terlanjur melekat. Namun

seiring berjalannya waktu,

masyarakat mulai menerima

setelah adanya banyak sumbangan

dan bantuan yang masuk.

Kerugian yang paling

dirasakan masyarakat Desa

Paringan dengan julukan

Kampung Gila serta stigma yang

melekat pada masyarakatnya

membuat orang lain atau orang

dari luar Desa cenderung

memandang rendah dan

memandang negatif Desa

Paringan, bagi orang yang tidak

tahu, biasanya mereka cenderung

langsung menyimpulkan bahwa

semua warga Desa Paringan

terkena gangguan jiwa, namun

pada kenyataannya tidak seperti

itu, orang dengan gangguan jiwa



JURNAL S1 SOSIOLOGI FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA Page 20

hanya berjumlah 1% dari total

keseluruhan penduduk Desa

Paringan. Pandangan masyarakat

luar terkadang sangat

menjatuhkan mental tanpa

mengetahui keadaan yang

sebenarnya. Ditambah lagi dengan

lokasi Desa pinggiran, orang akan

semakin memandang bahwa Desa

Paringan tidak terurus, padahal

sebenarnya masyarakatnya cukup

sejahtera, dilihat dari

pembangunannya pun termasuk

cukup maju karena banyak dari

warganya yang menjadi TKI.

5. Pembahasan

Disini peneliti akan kembali

mencoba mereview kembali

hubungan antara self dan identity

dalam membentuk konsep stigma

yang merujuk pada hasil temuan

data. Pada konsep self masyarakat

Desa Paringan melalui interaksi bisa

memaknai dirinya sendiri. Interaksi

terjadi antara individu atau

masyarakat Desa Paringan dalam

konteks individu dengan lingkungan

sekitarnya atau masyarakat diluar

Desa Paringan. Dalam konsep self

masyarakat Desa Paringan memaknai

dirinya secara berbeda mengenai

gangguan kejiwaan serta

penyebabnya. contohnya Gangguan

jiwa yang terjadi di Desa Paringan

sendiri menurut mereka adalah salah

satu penyebabnya dikarenakan

keturunan, itu bisa menjadi faktor

yang paling dominan, karena pada

zaman dahulu masyarakat memang

enggan mencari pasangan yang

berbeda wilayah dan lebih memilih

menikah dengan saudara dekat.

Selain itu gangguan jiwa disebabkan

karena faktor sosial dan ekonomi

seperti tekanan dari lingkungan

sosial yang terlalu kuat hingga tidak
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bisa tercapainya sesuatu yang

diinginkan. Namun dari keseluruhan

informan menganggap bahwa

penyakit gangguan jiwa tersebut bisa

disembuhkan dan ada obatnya.

Memang membutuhkan waktu yang

lama untuk bisa sembuh dan harus

rutin mengonsumsi obat.

Kemudian dalam konsep

identity Goffman membagi identitas

menjadi dua yakni self identity dan

personal identity. Dalam konsep self

identity penjelasannya sama dengan

konsep self yang telah dijelaskan

sebelumnya yaitu bagaimana

masyarakat Desa Paringan dalam

konteks individu memaknai dirinya.

Pada konsep personal identity,

masyarakat Desa Paringan dalam

konteks individu memperoleh makna

tentang gangguan jiwa berasal dari

pemaknaan orang lain terhadap Desa

Paringan. Dapat dicontohkan ketika

WA berada di luar Desa Paringan, ia

bertemu dengan salah seorang yang

ia kenal. Orang yang dikenal oleh

WA tersebut mengetahui bahwa

tempat tinggal WA berada di Desa

Paringan yang memiliki julukan

“Kampung Gila”. Secara otomatis

orang yang dikenal WA tersebut

mengatakan alamat rumah WA

apakah dekat dengan rumah sakit

jiwa Paringan yang memang sudah

terkenal. Dengan begitu dapat

disimpulkan bahwa kesan pertama

orang luar yang bertemu dngan

masyarakat Desa Paringan adalah

tentang rumah sakit jiwa dan

gangguan jiwa itu sendiri. Hal yang

sama juga dialami oleh informan lain

diantaranya RA yang ketika berada

di luar Desa Paringan, orang-orang

akan langsung menyamakannya

dengan orang yang mengalami

gangguan kejiwaan, orang
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menganggap RA bisa saja tertular

gangguan jiwa, padahal penyakit ini

bukan jenis penyakit yang menular.

Selanjtnya Goffman juga

membagi konsep identity menurut

seting sosialnya yaitu virtual identity

dan aktual identity. Virtual identity

dalam penelitian ini berkaitan dengan

bagaimana kondisi penyandang

gangguan jiwa yang tidak diterima

oleh masyarakat seperti tidak bisa

melakukan fungsi sosialnya dengan

baik ataupun tidak bisa bekerja.

Sedangkan dalam konsep Actul

identity para penderita gangguan jiwa

tersebut menunjukkan bahwa mereka

juga bisa melakukan aktivitas seperti

orang pada umumnya seperti

melakukan pekerjaan rumah sampai

kembali bekerja. Contohnya yakni

yang dipaparkan oleh HS, dahulu ia

pernah merawat pasien gangguan

jiwa yang pertama kali membuat

Desa Paringan heboh dengan

pemberitaan, pasien tersebut warga

asli Desa Paringan dengan inisial

WAR. Dahulu WAR termasuk

passien gangguan jiwa yang cukup

berat dan pernah dibawa ke rumah

sakit jiwa Lawang. Dalam konsep

Virtual Identity WAR dianggap

sudah tidak bisa melakukan

pekerjaan lagi seperti orang pada

umumnya. Namun berdasarkan

keterangan dari HS, dalam konsep

Actual Identity saat ini WAR sudah

bisa kembali bekerja sebagai tukang

bangunan dan mematahkan pendapat

masyarakat awam bahwa penderita

gangguan jiwa akan sulit untuk

melakukan pekerjaan. Kedua konsep

ini yakni virtual identity dan aktual

identity berkaitan erat dengan konsep

Dramaturgi Goffman, dimana virtual

identity adalah panggung belakang,
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sedangkan aktual identity adalah

panggung depan.

Dalam konsep stigma sangat

berkaitan erat dengan konsep

personal identity dimana konsep

personal identity adalah tentang

bagaimana masyarakat Desa

Paringan yang mendapat julukan

“Kampung Gila” memaknai dirinya

berdasarkan pemaknaan dari orang di

luar Desa Paringan. Hal inilah yang

sering menimbulkan pergesekan

tentang bagaimana masyarakat Desa

Paringan memaknai fenomena yang

terjadi di Desanya dengan

pemaknaan orang dari luar Desa

Paringan atas diri mereka. jika

dianalogikan, masyarakat memaknai

fenomena gangguan jiwa sebagai

sesuatu yang tidak perlu dibesar

besarkan dan menganggap bahwa

penyakit gangguan jiwa merupakan

penyakit yang bisa disembuhkan

sama dengan penyakit lainnya,

sementara itu masyarakat luar

menganggap bahwa Desa Paringan

dengan julukan “Kampung Gila”

adalah sebuah aib dan menjadi bahan

pergunjingan, dimana masyarakat

memandang bahwa semua warga

Desa Paringan mengalami gangguan

kejiwaan meskipun pada

kenyataannya tidak seperti itu.

Stigma inilah yang pada akhirnya

menyebabkan masyarakat Desa

Paringan dipandang sebelah mata

dan dibedakan dari masyarakat

normal pada umumnya.

6. Kesimpulan

Bentuk-bentuk stigma yang

diperoleh oleh masyarakat Desa

Paringan terdiri dari stigma verbal

dan non verbal. stigma verbal

diantaranya sebutan gendheng,

goblok, ora waras, edan, stress dan

gila. Dalam hal ini Stigma verbal
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yang diberikan tidak menunjukkan

status sosial ekonomi dan politik

tertentu dari masyarakat Desa

Paringan itu sendiri, namun lebih

kepada karakteristik atau ciri yang

khas ditunjukkan dari para penderita

gangguan jiwa. stigma non verbal

yang sifatnya lebih kepada

menjatuhkan, memandang rendah

ataupun menjelek-jelekkan

masyarakat Desa Paringan. Dan yang

paling sering dijumpai adalah

anggapan masyarakat luar bahwa

muda mudi dari Desa Paringan akan

sulit dalam menemukan jodoh atau

istilahnya (ora payu rabi).

Berkaitan dengan respon atas

stigma yang diberikan, terdapat dua

pandangan dalam masyarakat Desa

Paringan. Bagi masyarakat khusunya

yang memiliki anggota keluarga

dengan gangguan jiwa, umumnya

merespon bahwa stigma yang

diberikan wajar-wajar saja dan

pasrah saja disebut sebagai

“Kampung Gila”  karena hal itu

memang sudah takdir yang

digariskan Allah. Sedangkan bagi

masyarakat yang tidak memiliki

anggota keluarga yang mengalami

gangguan kejiwaan umumnya

mereka tidak setuju atau menolak

stigma yang diberikan. Namun

terdapat satu respon yang sama-sama

disepakati oleh masyarakat Desa

Paringan. Dimana meskipun stigma

yang diberikan sangat menjatuhkan

dan memperburuk nama baik Desa

Paringan, namun disisi lain juga

mendatangkan keuntungan bagi

masyarakat Desa Paringan sendiri.

7. Saran

Hasil dari penelitian ini

diharapkan bisa menjadi acuan bagi

penelitian-penelitian selanjutnya
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khusunya yang berkaitan dengan

stigma. Serta diharapkan bisa

menambah wawasan pengetahuan

mengenai stigma pada masyarakat

yang mengalami gangguan kejiwaan

serta memberikan wawasan

mengenai penyakit kejiwaan itu

sendiri dipandang dari sudut

sosiologis. Selain itu bagi

masyarakat Desa Paringan maupun

masyarakat diluar Desa Paringan

secara umum diharapkan mampu

memahami cara penanganan

penderita gangguan jiwa agar

masyarakat tidak lagi memandang

orang yang mengalami gangguan

jiwa sebagai suatu aib. Pemerintah

khususnya pemerintah daerah

diharapkan mampu memberikan

kebijakan yang tepat terkait fasilitas

kesehatan untuk para penderita

gangguan jiwa khususnya di

Ponorogo, serta pemberdayaan

masyarakat yang mengalami atau

telah pulih dari gangguan kejiwaan

agar mereka bisa diterima kembali di

masyarakat.
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