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SARI 
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Di Wisma Rehabilitasi Sosial  Katolik ( WIRESKAT ) Dukuh Polaman Desa 

Sendangharjo Kabupaten Blora. Skripsi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, FIS 

UNNES. Fakulatas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 

Kuncoro Bayu Prasetyo, S. Ant, M.A pembimbing II Nurul Fataimah, S. Pd. M.Si 

 

Kata kunci : Kehidupan Sosial, Mantan Penderita Kusta, Upaya-upaya 

 

Keberadaan mantan penderita kusta pada umumnya masih banyak ditakuti. 

Hal ini mengingat karena masyarakat sekitar menganggap penyakit tersebut 

merupakan penyakit yang menakutkan dan harus dijauhi penderita maupun 

mantan penderita kusta. Perlakuan yang tidak adil tersebut dapat menimbulkan 

masalah sosial yang akhirnya akan mempengaruhi interaksi sosial khususnya bagi 

mantan penderita kusta. Kebanyakan orang yang menderita kuts mengalami 

kecacatan disebabkan ketrlambatan orang tersebut untuk meminum obat dengan 

sempurna atau pengobatanya tidak tuntas. Tujuan dalam penelitian ini sebagai 

berikut (1) mengetahui latar belakang mantan penderita kusta tinggal di 

WIRESKAT Blora, (2) mengetahui dan menggambarkan kehidupan sosial mantan 

penderita kusta yang berlangsung di WIRESKAT Blora, (3) mengetahui upaya-

upaya apa saja yang dilakukan WIRESKAT untuk membantu mantan penderita 

kusta agar dapat diterima masyarakat. 

 

Penelitian ini menggunkan metode penelitian kualitatif. Sumber data 

penelitian adalah mantan penderita kusta yang tinggal di Wisma Rehabilitasi 
Sosial Katolik Blora. Sumber data primer meliputi subjek dan informan 

penelitian. Subjek penelitian terdari 5 mantan penderita kusta dari latar belakang 

yang berbeda yang tinggal dan menghabiskan kegiatan sehari-hari di 

WIRESKAT. Subjek dirasa mampu dan dapat menjawab rumusan masalah yang 

ada. Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang yang merupakan orang bukan 

sakit kusta. Informan ini tinggal disekitar Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik. 

Teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. Teknik analisis data yang 

digunakan terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mantan penderita kusta masih tetap 

tinggal di Wisma Rehabiltasi Sosial Katolik Blora adalah karena ingin 

besosialisasi sama seperti manusia lainya. Selain itu adanya penolakan dan 

diskriminasi yang ditrima mantan penderita kusta di daerah asal mereka. Di 

wisma ini mereka dapat bersosialisasi tidak halnya di daerah asal mereka. 
Kehidupan sosial mereka sehari-hari dinilai dari interaksi, ekonomi dan 

pendidikan. Pemberdayaan ekonomi diberikan ketika mereka menjalani masa 

rehabilitasi dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Kemudian upaya yang 



 

 

 
 

ix 

dilakukan WIRESKAT untuk membantu mantan penderita kusta agar diterima 

masyarakat adalah pemberdayaan dalam kegiatan ekonomi, sosialisasi atau 

interaksi mantan penderita kusta terhadapat masyarakat serta sosialisasi tentang 

status mantan penderita kusta pada masyarakat umum yang luas. 

 

Saran yang dikemukakan dalam penelitian ini meliputi; sebaiknya bagi 

mantan penderita kusta membuka diri seluas-luasnya agar tidak terjadi sekat atau 

tembok pemisah antara mantan penderita kusta dan masyarakat sekitar, bagi 

masyarakat sekitar menganggap mantan penderita kusta adalah hal yang 
membahayakan adalah tidak benar. Justru dengan adanya mereka masyarakat dan 

mantan penderita bisa saling berhubungna dinamis dan saling membantu. 

Masyrakat sebagai kontrok sosial di harap mampu mengatasi berbagai masalah 

sosial termasuk stigma tentang keberadaan mantan penderita kusta di masyarakat, 

dan bagi WIRESKAT hendaknya lebih mampu menganggap mantan penderita 

kusta sebagai benih yang nantinya bisa bertumbuh dan berbuah dan mandiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualistis, artinya 

selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk 

sosial.Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama 

dengan oranglain sehingga tercipta sebuah kehidupan damai.Menurut 

Aristoteles, makhluk sosial merupakan zoon politicon, yang artinya manusia 

dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. 

Manusia saling berinteraksi dalam setiap lingkunganya, baik dalam 

keluarganya maupun dalam masyarakat.Individu memiliki lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal atau masyarakat. Di 

dalam lingkungan-lingkungan tersebut masyarakat akan selalu berinteraksi.  

Penyakit kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman/ bakteri 

bernama ( mycobacterium Leprae), penyakit kusta ini menyerang saraf tepi 

orang tersebut menjadi mati rasa (tetapi jika berobat cepat hal ini dapat 

dicegah), penyakit kusta ini adalah penyakit menular yang penularanya tidak 

gampang, sebab menurut penelitian tidak semua manusia di dunia yang bisa 

terinfeksi penyakit kusta, buktinya banyak kita tidak tahu jika sudah 

berhubungan sosial dengan orang lain tetapi tidak tahu jika orang tersebut 

adalah penderita kusta. 
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Penelitian ini sendiri sebenarnya sangat relevan dengan penerimaan 

masyarakat akan keberadaan mantan penderita kusta. Penelitian ini sangat 

penting dikarenakan tujuan WIRESKAT adalah menjembatani mantan 

penderita kusta agar dapat diterima masyarakat dan menjalani interaksi secara 

berkelanjutan.Penyakit kusta masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh 

sebagian besar masyarakat dunia terutama di Negara berkembang dan 

Indonesia merupakan penyumbang penyakit kusta setelah India dan Brazil ( 

WHO, 2008). Di Indonesia masih ada 14 provinsi dan 155 kabupaten yang 

memperlihatkan kecenderungan peningkatan kusta. 

Keberadaan mantan penderita kusta pada umumnya masih banyak 

ditakuti dan dikucilkan menjadi perhatian.Mengingat karena masyarakat sekitar 

menganggap penyakit tersebut merupakan  penyakit yang menakutkan dan 

harus dijauhi penderita maupun mantan penderitanya. Perlakuan yang tidak 

adil tersebut dapat menimbulkan masalah sosial yang akhirnya akan 

mempengaruhi interaksi sosial khususnya bagi mantan penderita kusta.  

Permasalahan yang timbul adalah mantan penderita kusta merupakan 

penderita yang memiliki ketidaksempurnaan dalam fisik namun mereka 

merupakan individu yang perlu berinteraksi dengan individu lainnya. 

Pembicaraan ini masih banyak diperbincangkan oleh banyak orang dari 

berbagai ilmu. Kebanyakan penderita kusta mengalami kecacatan disebabkan 

ketelambatan  untuk meminum obat, meminum obat itu dengan tidak sempurna 

atau pengobatannya tidak tuntas. Kecacatan akibat saraf tepi yang mati tadi 

bisa dicegah dengan obat dan penanganan yang cepat. Mantan penderita kusta 
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hendaknya tidak dijauhi karena telah dinyatakan sembuh secara medisdan jika 

adabayangan hal itu dapat menular, penularanyapun tidak semudah yang 

dibayangkan. 

Pandangan sebagian besar masyarakat terhadap mantan penderita kusta 

masih sebelah mata. Pada zaman modern seperti ini, ketika ilmu medis 

berkembang pesat, sebagian masyarakat tetap memandang mantan penderita 

kusta sebagai momok.Masyarakat, bahkan keluargapun sering mengucilkan 

mantan penderita kusta.Banyak dijumpai mantan penderita kusta yang menjadi 

pengemis di perempatan jalan, hal itu terjadi karena adanya penolakan di 

daerah asal mantan penderita kusta. 

Melihat banyakkejadian seperti itu, dulu seorang tokoh agama Romo 

Ernesto (Italia) yang bertugas di Blora tergerak hati untuk menampung mereka 

yang dulu masih menderita kustadalam sebuah kawasan rehabilitasi. Sebelum 

para penderita ditampung terlebih dahulu dibuatkan rumah-rumah yang layak 

untuktinggal.Mantan penderita kusta yang tinggal di WIRESKATselama ini 

diwadahi dan dikelola oleh Yayasan Sosial Katolik. Mantan penderita kusta 

menceritakan pengalaman masa lalunya ketika dulu menderita kusta.Ketika itu 

dia mampir ke warung pojok di sebuah terminal bus. Setelah mengetahui dia 

menderita kusta, pemilik warung mengambil seluruh panganan yang dipajang 

di meja dan meyembunyikannya. Pengalaman itu hanya sebagaian kecil 

gambaran perlakuan yang dialami penderita kusta.Kesaksian dari mantan 

penderita kusta lainya begitu mengetahui dia terkena penyakit kusta, orang 

tuanya langsung menyekap di dalam kamar dan mengunci pintu.Yayasan 
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Sosial Katolik tidak menbeda-bedakan agama mantan penderita kusta yang 

bakal dan telah menjadi penghuni WIRESKAT.Menurut data yang ada saat ini 

tercatat ada sekitar 10 KK dan beberapa anak muda.  

Mantan penderita kusta di WIRESKAT datang dari daerah yang 

berbeda-beda. Namun masalah yang dihadapi mereka adalah satu, yaitu 

penolakan dari orang sekitar sehingga dalam penampungan mereka di bina dan 

diberikan banyak pengalaman hidup. Permasalahan utama yang kerap dihadapi 

eks penderita kusta adalah sulitnya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Departemen Sosial dan Departeman Tenaga Kerja dan Transmigrasi seringkali 

lepas tangan. Satu-satunya pekerjaan andalan adalah sebagai pengemis jalanan. 

Banyak di antaranya menjadi pengemis untuk bertahan hidup.  

Tinggal dan menjalani hidup di WIRESKAT artinya mampu dan siap 

untuk dibina dan diberdayakan sesuai aturan yang berlaku. Perbedaan wisma 

ini dengan wisma rehabilitasi lainya adalah, pertama mantan penderita kusta di 

buatkan rumah terlebih dahulu sehinggatidak memikirkan lagi akan tempat 

tinggal, diberikan uang saku ( per tiap satu bulan)tiap satu keluarga jika ada 

yang bujangmendapat porsi tersendiri. Secara berkala ada petugas 

kesehatanyang datang untuk memeriksa kesehatan semua penghuni 

WIRESKAT dan tidak dipungut biaya sedikitpun.Dalam hal pemberdayaan 

ekonomi, mereka memiliki komoditi tersendiri yaitu membuat lemari dari jati, 

membuat batik, membuat lilin, dan membuat pernak pernik 

kerohanian.Permasalahan yang terjadi adalah dengan adanya perlakuan yang 

baik di dalam wisma, mantan penderita kusta merasa betah dan lebih memilih 
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tinggal di WIRESKAT, walaupun sebenarnya tidak ada larangan untuk 

meninggalkan wisma dan kembali ke tempat asal mantan penderita kusta 

berasal.  

Apa mantan penderita kusta mampu beradaptasi dan patuh akan upaya 

WIRESKAT dalam membantu keberadaan mantan penderita kusta terhadap 

masyarakat sekitar. Oleh sebab itu,penulis bermaksud melakukan penelitian 

mengenai kehidupan sosial mantan penderita kusta didaerah tersebut. Sehingga 

penelitian ini berjudul “ Kehidupan Sosial Mantan Penderita Kusta di 

Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik ( WIRESKAT) Dukuh Polaman Desa 

Sendangharjo Kabupaten Blora”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang dapat di ambil adalah sebagai berikut : 

1. Mengapa mantan penderita kusta lebih memilih tinggal di WIRESKAT  

Kota Blora? 

2. Bagaimana kehidupan sosial mantan penderita kusta di WIRESKAT Kota 

Blora? 

3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan WIRESKAT untuk membantu 

mantan penderita kusta agar dapat diterima di masyarakat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 
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1. Mengetahuidan menggambarkan alasan mantan penderita kusta tinggal 

diWIRESKAT. 

2. Mengetahui semua kehidupan sosial manan penderita kusta yang 

berlangsung di WIRESKAT. 

3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan WIRESKAT dalam membantu 

mantan penderita kusta dapat diterima di masyarakat. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat 

berupa manfaan teoretis dan praktis :  

1. Manfaat Teoritis 

a) Menambah khasanah ilmu pengetahuan pada bidang Sosiologi dan 

Antropologi khususnya pada bidang dengan pendekatan interaksionisme 

simbolik. 

b) Bagi penulis sendiri dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya 

kehidupan sosial di lingkungan mantan penderita kusta. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat 

dilakukan penelitian lanjutan. 

b) Bagi masyarakat digunakan sebagai sumbangan pengetahuan dan 

wawasan akan keberadaan mantan penderita kusta. 

c) Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan dalam dunia kesehatan dan sosial 

khususnya penyakit kusta.  
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E. Batasan Istilah 

Penelitian ini membutuhkan pembatasan istilah agar hal-hal yang 

diteliti dapat lebih mudah untuk dipahami dan untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam mengartikan penelitian yang dimaksudkan. 

1. Kehidupan Sosial Ekonomi 

 Kehidupan sosial adalah kehidupan bersama manusia dalam suatu 

pergaulan hidup sosial. Suatu kehidupan sosial ditandai dengan adanya 

kesadaran bahwa mereka hidup bergaul ( berinteraksi ) bersama dalam waktu 

yang cukup lama dan membentuk sistem kehidupan bersama ( Prof. Soetandyo 

Wignjosoebroto, 2002 ). Kehidupan sosial yang dimaksud di sini adalah 

kehidupan sosial mantan penderita kusta di WIRESKAT Kota Blora yang 

meliputi : interaksi dan  kehidupan ekonomi. Kehidupan sosial di sini 

merupakan konsep percaya diri mantan penderita kusta dalam bergaul bersama 

dan bersosialisasi.Kehidupan sosial ekonomi mantan penderita kusta di 

WIRESKAT ditandai dengan kegiatan keterampilan seperti membuat lilin, 

membatik, ternak hewan dan berladang). Mantan penderita kusta di 

WIRESKAT bekerja dan hasil dari usaha mereka dibagi sesuai dengan 

peraturan yayasan. 

2. Mantan Penderita Kusta 

Mantan penderita kusta adalah adalah mereka yang dahulu pernah 

terkena penyakit kusta namun sekarang sudah dinyatakan sembuh secara 

medis. Sedangkan penyakit kusta itu sendiri adalah penyakit yang disebabkan 

oleh kuman Mycrobacterium Leprae. Penyakit ini adalah penyakit menular 
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menahun yang menyerang saraf tepi, kulit dan jaringan tubuh lain kecuali 

susunan saraf pusat untuk mendiagnosanya dengan mencari kelainan-kelainan 

yang berhubungan dengan gangguan saraf tepi dan kelainan-kelainan yang 

tampak pada kulit ( Depkes, 2005 ). Penyakit kusta adalah penyakit kronik 

yang pertama kali menyerang susunan saraf tepi selanjutnya menyerang kulit, 

mukosa ( mulut ), saluran pernafasan bagian atas, sistem retikulo, mata, otot, 

tulang dan testis ( Amirudin. M. D, 2000 ). 

Yang dimaksud mantan penderita kusta disini adalah mereka yang dulu 

terjangkit penyakit kusta namun setelah sembuh secara medis dibina di 

WIRESKAT. Jumlah mantan penderita kusta di WIRESKAT ada 28 orang 

dengan rincian laki-laki 12 orang dan perempuan 16 orang. Mereka berasal dari 

luar kota Blora, ada yang dari Pati, Pare, Bogorejo, Jepara dan Surabaya. Usia 

mantan penderita kusta paling muda 8 tahun dan yang paling tua 74 tahun. 

Sebagian besar beragama Katolik 20 orang, Islam 7 orang dan Kristen 1 orang. 

3. WIRESKAT 

WIRESKAT kepanjangan dari Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik yang 

terletak si dukuh polaman desa sendangharjo kabupaten Blora. Wisma ini 

menampung para mantan penderita kusta yang mendapat perhatian khusus. 

WIRESKAT dikelola Yayasan Sosial Katolik sehingga segala hal-hal yang 

terkait disini selalu berhubungan dengan lembaga yayasan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang kehidupan sosial mantan penderita kusta sudah 

beberapa kali dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil dari penelitian 

terdahulu membantu penulis memperoleh gambaran tentang bagaimana 

kehidupan sosial sehari-hari mantan penderita kusta di WIRESKAT dan 

membantu agar penelitian ini menjadi lebih baik serta sebagai pedoman bagi 

penulis. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Dwi Sosiarini (2003) tentang 

Pengetahuan, Sikap Dan Peran Keluarga Dalam Upaya Penyembuhan 

Penderita Kusta Di Wilayah Kerja Puskesmas Kramatsari Kota Pekalongan 

Tahun 2002 menjelaskan tentang bagaimana peran keluarga dalam membantu 

penyembuhan penyakit kusta. Dengan hasil penelitian menunjukkan : a. 

Pengetahuan tentang penyakit kusta, b. Sikap subjek terhadap penderita kusta 

1) menerima sebagaimana mestinya 2) tidak mengucilkan 3) membawa 

penderita ke pelayanan kesehatan untuk berobat, c. Peran keluarga dalam 

upaya penyembuhan 1) memberikan bantuan materi kepada penderita 2) 

menjalin komunikasi aktif dengan penderita 3) melibatkan penderita dalam 

aktifitas sehari-hari 4) memberikan nasihat dan informasi. Dalam penelitian 

tersebut juga menyarankan agar lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat 
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tentang penyakit kusta, merawat penderita kusta agar terhindar dari cacat kusta 

serta melakukan kunjungan secara rutin. 

Penelitian kedua oleh Rohmatika (2010) dengan judulGambaran 

Konsep Diri Pada Klien Dengan Cacat Kusta Di Kelurahan Karangsari RW 

13 Kecamatan Neglasari Tangerang Tahun 2009. Hasil penelitian 

menunjukkan konsep klien cacat kusta terjadi karena persepsi masyarakat 

tentang kusta dan sikap masyarakat yang takut tertular ketika melihat kecacatan 

yang dirimbulkan oleh penyakit kusta. Terdapat sikap negatif terhadap 

kehadiran penderita kusta dengan adanya pernikahan dengan keluarga kusta, 

namun dalam kegiatan sosial seperti syukuran dan kegiatan agama umumnya 

menunjukkan sikap positif dari masyarakat. Umumnya informan memiliki 

konsep diri positif, mereka menerima kecacatanya dan mampu 

mengungkapkan kepribadianya melalui wawancara. Dengan demikian 

disarankan untuk melakukan promosi kesehatan dan upaya preventif secara 

terpadu melalui program pelatihan khusus perawat cacat kusta bagi petugas 

puskesmas dengan pemeriksaan kecacatan tingkat II atau POD (Preventif Of 

Dissability). Meningkatkan pengetahuan melalui penyuluhan serta melibatkan 

penderita cacat kusta sebagai role model dalam pendidikan kesehatan. Lebih 

lanjut pencegahan dan perawatan cacat kusta secara dini oleh petugas 

kesehatan dan peran serta masyarakat merupakan hal yang terpenting. Hal ini 

juga yang diberikan WIRESKAT pada mantan penderita kusta dengan prinsip 

memberikan kepentingan terbaik untuk mantan penderita kusta, menghargai 

pandangan mantan penderita kusta, menjamin terpenuhinya hak-hak mantan 
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penderita kusta untuk hidup dan memberikan perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dony Yudiananda(2011) tentang 

Hubungan Peran Keluarga Dengan Kepatuhan Berobat Pada Penderita Kusta 

Di Wilayah Kerja Puskesmas Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga penderita kusta hampir 

setengahnya berperan baik, penderita kusta sebagian besar patuh dalam berobat 

dan ada hubungan antara peran keluarga dengan kepatuhan berobat pada 

penderita kusta. Keluarga diharapkan lebih aktif berperan terhadap kepatuhan 

berobat pada penderita kusta. Keluarga lebih aktif berperan terhadap kepatuhan 

berobat pada penderita kusta dan hendaknya petugas kesehatan meingkatkan 

pelayananya dengan cara memberikan penyuluhan pada penderita kusta dan 

keluarganya. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa sampel responden yang 

dipilih oleh peneliti. 

 

2. Kusta Dalam Perspektif Kedokteran Medis 

Penyakit kusta merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan 

oleh kuman Mycobacterium Leprae yang terutama menyerang saraf tepi, kulit 

dan organ tubuh lain kecuali susunan saraf pusat. Penyakit kusta biasanya baru 

timbul setelah 6 bulan, kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Hal inilah yang 

menyebabkan kehadiran penyakit kusta kurang disadari oleh penderitanya. 

Seringkali, penyakit baru diketahui setelah kerusakan parah terjadi. 
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Gejala awal penyakit kusta hanya berupa bercak putih di kulit seperti 

panu, namun bercak tersebut mati rasa (tidak sakit jika ditusuk dengan jarum), 

tidak ditumbuhi rambut, dan tidak mengeluarkan keringat. Gejala lain yang 

dirasakan oleh penderita kusta adalah kesemutan pada anggota tubuh tertentu, 

kerusakan sendi, luka borok, jari-jari pupus, perubahan bentuk wajah, rambut 

alis rontok, dan berbagai macam gejala lainnya yang bersumber dari kerusakan 

saraf. 

 Penyakit kusta menyerang saraf tepi, kulit dan organ tubuh lain kecuali 

susunan saraf pusat yang merupakan penyakit menular dan sangat berbahaya 

jika terlambat penanganannya. Kuman-kuman kusta tersebut bersarang dan 

berkembang biak dalam sel saraf dan apabila kemudian mati atau hancur akan 

mengeluarkan racun yang dapat mengakibatkan kerusakan saraf. Kerusakan itu 

akan menimbulkan kelumpuhan otot-otot yang terlihat sebagai cacat kusta 

(motorik), hilangnya rasa sakit pada kulit (sensibe/ patirasa) dan hilangnya 

warna kulit, rusaknya kelenjar keringat (otonom) sehingga sering terlihat pada 

kulit sebagai bercak yang pucat/putih, hilang rasa dan kering tidak berkeringat, 

serta rontoknya rambut. Penyakit kusta termasuk salah satu penyakit menular 

yang paling sulit menularnya. 

Penyakit kusta adalah penyakit yang memberi stigma yang sangat besar 

besar pada masyarakat, sehingga penderita kusta menderita tidak hanya kerena 

penyakitnya saja, juga dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat. Hal tersebut 

sebenarnya lebih banyak disebabkan karena cacat tubuh yang tampak 
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menyeramkan. Cacat tubuh tersebut sebenarnya dapat dicegah apabila 

diagnosis dan penanganan penyakit dilakukan secara dini. Demikian pula 

diperlukan pengetahuan berbagai hal yang dapat menimbulkan kecacatan dan 

pencegahan kecacatan, sehingga tidak menimbulkan cacat tubuh yang tampak 

menyeramkan. 

Identifikasi dan pengobatan penderita kusta merupakan kunci 

pengawasan. Anakanak dari orang tua yang teinfeksi diberikan kemoprofilaksis 

dengan sulfon sampai orang tua tidak infeksius lagi. Jika salah satu anggota 

dalam keluarga menderita lepra lepromatosa, maka profilaksis demikian 

diperlukan bagi anak-anak dalam keluraga tersebut. 

a. Pencegahan Primodial 

Pencegahan primodial yaitu upaya pencegahan pada orang-orang yang 

belum memiliki faktor resiko penyakit kusta melalui penyuluhan. Penyuluhan 

tentang penyakit kusta adalah proses peningkatan pengetahuan, kemauan dan 

kemampuan masyarakat oleh petugas kesehatan sehingga masyarakat dapat 

memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya dari penyakit kusta. 

b. Pencegahan Primer (Primary Prevention) 

Pencegahan primer merupakan upaya untuk mempertahankan seseorang 

yang telah memiliki faktor resiko agar tidak sakit. Tujuan dari pencegahan 

primer adalah untuk mengurangi insidensi penyakit dengan cara 

mengendalikan penyebab-penyebab penyakit dan faktor-faktor resikonya. 

Untuk mencegah terjadinya penyakit kusta, upaya yang dilakukan adalah 
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memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, personal 

hygiene, deteksi dini adanya penyakit kusta dan penggerakan peran serta 

masyarakat untuk segera memeriksakan diri atau menganjurkan orang-orang 

yang dicurigai untuk memeriksakan diri ke puskesmas. 

c. Pencegahan Sekunder (Secondary Prevention) 

Pencegahan sekunder merupakan upaya pencegahan penyakit dini yaitu 

mencegahorang yang telah sakit agar sembuh, menghambat progresifitas 

penyakit dan menghindarikomplikasi. Tujuan pencegahan sekunder adalah 

untuk mengobati penderita danmengurangi akibat-akibat yang lebih serius dari 

penyakit yaitu melalui diagnosis dini danpemberian pengobatan.Pencegahan 

sekunder ini dapat dilakukan dengan melakukan diagnosis dini danpemeriksaan 

neuritis, deteksi dini adanya reaksi kusta, pengobatan secara teratur 

melaluikemoterapi atau tindakan bedah. 

d. Pencegahan Tertier (Tertiary Prevention) 

Tujuan pencegahan tertier adalah untuk mengurangi ketidakmampuan 

dan mengadakan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya yang dilakukan untuk 

memulihkan seseorang yang sakit sehingga menjadi manusia yang lebih 

berdaya guna, produktif, mengikuti gaya hidup yang memuaskan dan untuk 

memberikan kualitas hidup yang sebaik mungkin, sesuai tingkatan penyakit 

dan ketidakmampuannya.  
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3. Kusta Dalam Perspektif Kehidupan Sosial Manusia 

a. Sejarah Penyakit Kusta  

Sejak zaman kuno kusta telah menjadi penyakit yang paling di benci, 

kusta lazim ada di berbagai daerah untuk jangka waktu tertentu sepanjang 

sejarah. Masyarakat merasa ketakutan terhadap efek yang ditimbulkan dari 

penyakit kusta sejak ribuan tahun, akibatnya muncul stigma telah tertanam 

terlalu dalam di jiwa masyarakat dan efeknya masih terlihat di seluruh dunia. 

Dampak psikologi yang dikaitkan dengan stigma sosial bahwa kusta adalah 

penyakit infeksi yang mematikan, stigma ini sering menjadi pengaruh yang 

menakutkan sehingga penderita enggan untuk melakukan pengobatan pada 

awal penyakit. Bahkan saat ini masih ada yang melakukan pengobatan kusta 

secara terpisah oleh karena stigma yang tertanam dari penyakitnya (Husain, 

2007) 

Dalam sejarah tampak bahwa stigma sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuan seseorang atau masyarakat. Pada masa prasejarah atau pada 

masyarakat primitif, semua penyakit dipercaya disebabkan oleh kekuatan 

supranatural (Willis, 1976; Kolb & Brodie, 1982). Pada mulanya, masyarakat 

dengan dasar pengetahuan yang minim sekali, ditambah dengan dasar 

kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki, menganggap bahwa penyakit yang 

menimpanya sebagai "murka dari Yang Maha Kuasa". Oleh sebab itu, tidak 

jarang ditemukan masyarakat yang melaksanakan hajatan dengan berbagai 

sajian untuk menyembuhkan orang sakit (Jafar et al, 1990). 
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Menurut sejarah pemberantasan penyakit kusta di dunia dapat di bagi 

dalam 3 (tiga) zaman yaitu zaman purbakala, zaman pertengahan dan zaman 

moderen. Pada zaman purbakala karena belum ditemukan obat yang sesuai 

untuk pengobatan penderita kusta, maka penderita tersebut telah terjadi 

pengasingan secara spontan karena penderita merasa rendah diri dan malu, 

disamping itu masyarakat menjauhi mereka karena merasa jijik. 

a. Zaman Purbakala 

Penyakit kusta dikenal hampir 2000 tahun SM. Hal ini dapat diketahui 

dari peninggalan sejarah seperti di Mesir, di India 1400 SM, istilah kusta yang 

sudah dikenal didalam kitab Weda, di Tiongkok 600 SM, di Nesopotamia 400 

SM. Pada zaman purbakala tersebut telah terjadi pengasingan secara spontan 

penderita merasa rendah diri dan malu, disamping masyarakat menjauhi 

penderita karena merasa jijik dan takut. 

b. Zaman Pertengahan 

Kira-kira setelah abad ke 13 dengan adanya keteraturan ketatanegaraan 

dan system feodal yang berlaku di Eropa mengakibatkan masyarakat sangat 

patuh dan takut terhadap penguasa dan hak azasi manusia tidak mendapat 

perhatian. Demikian pula yang terjadi pada penderita kusta yang umumnya 

merupakan rakyat biasa. Pada waktu itu penyebab penyakit dan obat-obatan 

belum ditemukan maka penderita kusta diasingkan lebih ketat dan dipaksakan 
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tinggal di leprosaria/ koloni perkampungan penderita kusta untuk seumur 

hidup. 

c. Zaman Modern 

Dengan ditemukannya kuman kusta oleh G.H. Hansen pada tahun 1873, 

maka mulailah era perkembangan baru untuk mencari obat anti kusta dan usaha 

penanggulangannya. Pengobatan yang efektif terhadap penyakit kusta 

ditemukan pada akir 1940-an dengan diperkenalkannya dapson dan derivatnya. 

Bagaimanapun juga, bakteri penyebab lepra secara bertahap menjadi kebal 

terhadap dapson dan menjadi kian menyebar. Hal ini terjadi hingga 

ditemukannya pengobatan multiobat pada awal 1980-an dan penyakit ini pun 

mampu ditangani kembali.Demikian halnya di Indonesia dr. Sitanala telah 

mempelopori perubahan sistem pengobatan yang tadinya dilakukan secara 

isolasi, secara bertahap dilakukan dengan pengobatan jalan.  

Penyakit kusta juga dianggap sebagai kesalahan pribadi bagi si 

penderitanya. Menurut masyarakat awam, penyakit ini menghinggapi 

masyarakat yang melakukan sumpah palsu. Padahal penyakit kusta adalah 

penyakit kulit yang menggerogoti ujung jari tangan, kaki, ujung-ujung saraf 

lainnya kecuali otak dan penyakit ini termasuk jenis penyakit menular. Kusta 

ini memang tidak gatal tetapi jika tidak diobati bisa menyebabkan anggota 

tubuh rontok. 
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Kusta sulit diatasi karena pasien malu berobat, seolah-olah orang yang 

menderita penyakit ini hanyalah orang-orang yang melakukan kesalahan besar 

dan mendapat kutukan dari Tuhan. Akibat dari rasa malu ini menyebabkan 

masyarakat yang menderika kusta hanya mengobati sendiri penyakitnya. Ini 

tentu saja merugikan penderita sendiri karena obat yang digunakan belum tentu 

sesuai dengan jenis penyakit yang diderita sebab tidak semua penyakit kulit itu 

kusta walau semua kusta menggerogoti kulit terutama tangan, kaki, leher dan 

bagian-bagian badan lainnya.  

Penderita kusta tersinggung jika kita katakan dia menderita kusta, 

walau sebenarnya mereka sendiri sudah tahu bahwa mereka menderita kusta. 

Hal ini merupakan salah satu tantangan utama bagi lembaga-lembaga seperti 

Pemerintah melalui Dinas Kesehatan, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

maupun Yayasan Sosial untuk mengadvokasi penderita kusta. 

Sampai saat ini penyakit kusta masih ditakuti oleh sebagian besar 

masyarakat. Keadaan ini terjadi karena pengetahuan yang kurang, pengertian 

yang salah, dan kepercayaan yang keliru tentang penyakit kusta dan kecacatan 

yang ditimbulkannya. Padahal, berkat kemajuan teknologi pengobatan dan 

pemanfaatan teknologi komunikasi mutakhir, seharusnya penyakit kusta sudah 

dapat diatasi dan tidak menjadi masalah kesehatan lagi. 
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b. Stigma Yang Berkembang di Masyarakat Tentang Eks Penderita Kusta 

Permasalahan utama yang kerap dihadapi eks penderita kusta adalah 

sulitnya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak.Departemen Sosial dan 

Departemen tenaga kerja & transmigrasi sering kali lepas tangan.Satu-satunya 

pekerjaan andalan adalah sebagai pengemis jalanan. Banyak diantaranya 

menjadi pengemis untuk bertahan hidup. WIRESKAT juga yang memberikan 

pada eks penderita kusta dengan prinsip memberikan kepentingan terbaik 

untuk eks penderita kusta, menghargai pandangan eks penderita kusta, 

menjamin terpenuhinya hak-hak eks penderita kusta untuk hidup dan 

memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Namun di dalam wisma rehabilitasi ini mereka di berdayakan dalam 

sektor ekonomi, walaupun tidak dapat memiliki anggota tubuh yang sempurna 

mereka dapat berkontribusi dan memiliki keterampilan. Seperti bagi penderita 

kusta laki-laki, mereka di beri keterampilan membtik dan pertukangan. Bagi 

penderita kusta perempuan di beri keteramplan menjahit, membuat lilin dan 

membuat rosario. Dengan diskriminasi tersebut mereka tetap harus di motivasi 

sehingga tidak mudah putus asa. Klien penderita kusta dengan perilaku tidak 

wajar dan berada pada latar belakang budaya primitifnya akan mudah sekali 

mendapatkan stigma(Soewandi,1997). Stigma dengan berbagai identitas 

negatif dari masyarakat akan mempengaruhi interaksi dan dukungan social 

terhadap penderita, sehingga penderita kusta sering tidak mendapatkan 

kesempatan untuk bekerja dan menjadi pengangguran.Diskriminasi dalam 
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pekerjaan terjadi ketika seseorang ditolak mendapatkan pekerjaan karena 

adanya gangguan / masalah kejiwaan, tanpa melihat kualifikasi atau 

kemampuan mereka (Wahl, 1999). Di samping itu status pengangguran akan 

mengikis rasa percaya diri dan menjadikan isolasi pada diri sendiri dan putus 

asa (self-stigma). Pengangguran dan kehilangan kesempatan mencapai karir 

merupakan faktor kunci masalah kesehatan mental yang menimbulkan tekanan 

psikososial yang ringan sampai ke depresi serius dan bunuh diri (Kates et al., 

1990) 

Latar belakang yang menjadi masalah adanya munculnya stigma di 

dalam masyarakat sehingga muncul diskriminasi tersebut. Menurut Erving 

Goffman (1968) Stigma adalah segala bentuk atribut fisik dan sosial yang 

mengurangi identitas social seseorang, mendiskualifikasikan orang itu dari 

penerimaan seseorang.Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia stigma 

adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh 

lingkungannya.Ada berbagai penyebab terjadinya stigma (Goffman,1986) 

antara lain:  

1) Takut  

Ketakutan merupakan penyebab umum, dalam kasus kusta muncul 

takut akan konsekuensi yang di dapat jika tertular, bahkan penderita cenderung 

takut terhadap konsekuensi social dari pengungkapan kondisi sebenarnya. 

Takut dapat menyebabkan stigma diantara anggota masyarakat atau di 

kalangan pekerja kesehatan. 
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2) Tidak menarik  

Beberapa kondisi dapat menyebabkan orang dianggap tidak menarik, 

terutama dalam budaya dimana keindahan lahiriah sangat dihargai. Dalam hal 

ini gangguan di wajah, alis hilang, hidung runtuh seperti dapat terjadi dalam 

kasus-kasus lanjutan dari kusta akan ditolak masyarakat karena terlihat 

berbeda. 

3) Kegelisahan  

Kecacatan karena kusta membuat penderita tidak nyaman, mereka 

mungkin tidak tahu bagaimana berperilaku di hadapan orang dengan kondisi 

yang di alaimnya sehingga cenderung menghindar.  

4) Asosiasi  

Stigma oleh asosiasi juga dikenal sebagai stigma simbolik, hal ini 

terjadi ketika kondisi kesehatan dikaitkan dengan kondisi yang tidak 

menyenangkan seperti pekerja seks komersial, pengguna narkoba, orientasi 

seksual tertentu, kemiskinan atau kehilangan pekerjaan. Nilai dan keyakinan 

dapat memainkan peran yang kuat dalam menciptakan atau mempertahankan 

stigma, misalnya keyakinan tentang penyebab kondisi seperti keyakinan bahwa 

kusta adalah kutukan tuhan atau disebabkan oleh dosa dalam kehidupan 

sebelumnya. 
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5) Kebijakan atau Undang-undang  

Hal ini biasa terlihat ketika penderita dirawat di tempat yang terpisah 

dan waktu yang khusus dari Rumah Sakit, seperti klinik kusta, klinik untuk 

penyakit seksual menular.  

6) Kurangnya kerahasiaan  

Pengungkapan yang tidak diinginkan dari kondisi seseorang dapat 

disebabkan cara penanganan hasil tes yang sengaja dilakukan oleh tenaga 

kesehatan, ini mungkin benar-benar tidak diinginkan seperti pengiriman dari 

pengingat surat atau kunjungan pekerja kesehatan di kendaraan ditandai 

dengan pro logo gram. 

Hal tersebut sangat membuat tekanan bagi mereka baik secara psikis 

maupun sosial. Untuk itulah mereka memutuskan masuk ke dalam wisma 

rehabilitasi dimana mereka disana dibimbing, diarahkan dan di motivasi untuk 

terus semangat, tetap hidup dan percaya diri dalam menjalankan kehidupan 

sosial meraka sehari-hari. Disana mereka selain lebih dekat dengan para 

penderita lainnya, mereka dapat berkonseling ( sharing), bercerita dan saling 

menguatkan sesama mereka. Untuk itulah mereka disana disatukan dengan 

komunitas yang sama agar kekuatan dan semangat menjalani hidup terus dalam 

bersosialisasi dalam kehidupan sosial mereka. 

c. Status Ekonomi Mantan Penderita Kusta 

Kusta sering disebut sebagai penyakit sosial, ada banyak faktor sosial 

yang menyebabkan terjadinya penyakit kusta antara lain kemiskinan, 
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perumahan yang padat, kurang pengetahuan dan personal hygiene yang buruk. 

Stigma sosial muncul karena kerusakan fisik yang ditimbulkan. Walaupun saat 

ini informasi ilmiah tentang penyakit kusta mudah di dapatkan stigma sosial 

masih tertanam di pikiran masyarakat, hal ini membuat penderita cenderung 

menyembunyikan tanda-tanda awal penyakit dan mendapat pengobatan yang 

terlambat padahal kusta dapat segera lebih cepat disembuhkan (Kumar,2001) .  

Kusta dan kemiskinan adalah dua hal yang saling berhubungan dan telah 

lama mempengaruhi satu sama lain, namun sulit untuk didemonstrasikan pada 

tingkat individu bahkan nasional. Perbaikan sosial ekonomi adalah hal penting 

dalam perawatan pasien, banyak penderita yang tersingkirkan oleh 

lingkungannya setelah terdiagnosa kusta, stigmasisasi berlanjut dan hal ini 

harus diperangi dengan menggunakan metode pendekatan masyarakat ( Diana 

N.Jlackwood,2005)  

B. Landasan Teori 

Dalam kehidupan sosial mantan penderita kusta, penulis menggunakan 

teori Interaksionisme Simbolik ( George H Mead). Teori ini memberi 

pemahaman tentang apa yang dibuat dan dibangun dalam sebuah percakapan, 

makna yang muncul dalam percakapan dan bagaimana simbol-simbol diartikan 

melalui interaksi. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan 

oleh orang lain, demikian pula perilaku orang tersebut. Melalui pemberian 

isyarat berupa simbol maka dapat mengutarakan perasaan, pikiran, maksud dan 

sebaliknya dengan cara membaca simbol yang ditampilkan oleh orang lain. 
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Manusia mampu membayangkan dirinya secara sadar tindakanya dari 

kacamata orang lain, hal ini menyebabkan manusia dapat membentuk 

perilakunya secara sengaja dengan maksud menghadirkan respon tertentu dari 

pihak lain. 

Asumsi dasar teori ini yang pertama adalah pentingnya makna bagi 

perilaku manusia. Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan 

makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Makna diciptakan dalam 

interaksi antar manusia. Asumsi dasar yang kedua adalah pentingnya mengenai 

konsep diri. Asumsi dasar yang terakhir adalah hubungan antara individu 

dengan masyarakat. Hubungan antara kebebasan individu dan masyarakat, 

dimana norma-norma sosial membatasi perilaku tiap individunya tapi pada 

akhirnya tiap individulah yang menentukan pilihan yang ada dalam hubungan 

di masyarakat.  

Dalam hal ini, penderita kusta memiliki kemampuan menempatkan diri 

sendiri dalam kedudukan sebagai orang lain, bertindak sebagaimana 

masyarakat sekitar bertindak dan melihat diri sendiri seperti orang lain melihat 

mantan penderita kusta. Penderita kusta sama seperti individu lainya dalam hal 

berpikir namun mereka memiliki kekurangan fisik sehingga menghambat 

proses interaksi, konsep diri dan percaya diri dalam kehidupan sosial padahal 

kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial. Kendala yang dialami 

mereka berinteraksi adalah rasa malu tidak percaya diri akibat kekurangan fisik 

yang mereka miliki.  
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Korelasi antara teori dan topik penelitian adalah melihat penderita kusta 

sebagai subjek yang berinteraksi dengan sesama mantan penderita kusta namun 

ketika mantan penderita kusta bertemu dengan orang yang normal mereka 

menjadi objek oleh karena interaksi simbolik tersebut. Mantan penderita kusta 

hidup dan bersosialisasi di dalam panti terkadang akses untuk berbaur ke luar 

terbatas. Panti merupakan dunia kecil bagi mantan penderita kusta untuk dapat 

bertahan hidup. Kehidupan sosial mantan penderita kusta dengan 

mengandalkan suatu interaksi yang menggunakan bahasa, isyarat dan berbagai 

simbol lain dan melalui simbol itu peneliti bisa mendefinisi, 

menginterprestasikan, menganalisis, dan memperlakukan dengan humanis 

sesuai dengan kehidupan yang ada. Teori ini memiliki cara pandang yang 

memperlakukan individu sebagai diri sendiri dan diri sosial. 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-

faktor kunci, variabel-variabel dan hubungan antara dimensi-dimensi yang 

disusun dalam bentuk narasi atau grafis.Masalah awal adalah munculnya 

penolakan akan keberadaan mantan penderita kusta di daerah asal. Sehingga 

muncul suatu penampungan yang di beri nama WIRESKAT yang dibangun 

untuk membantu mantan penderita kusta bersosialisasi dan membantu agar 

mantan penderita kusta diterima oleh masyarakat. Dalam penelitian ini 

kerangka berfikirnya adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1. Kehidupan sosial mantan penderita kusta di WIRESKAT 

 

Kerangka berpikir diatas menjelaskan bahwa penulis memulai penelitian 

dari permasalahan mantan penderita kusta yang kurang diterima di masyarakat 

sehingga menimbulkan berbagai stigma yang melekat pada mantan penderita 

kusta. Dalam penelitian ini peran masyarakat dan WIRESKAT sangat penting 

karena membantu terciptanya pembentukan sosialisasi mantan penderita kusta 

di WIRESKAT. Penulis dalam hal ini ingin mengetahui dan 

menggambarkanupaya-upaya yang dilakukan oleh WIRESKAT untuk 

membantu mantan penderita kusta agar di terima msyarakat dengan berbagai 

latar belakang yang dimiliki mantan penderita kusta dan kehidupan sosial yang 

Mantan penderita kusta 

Upaya-upaya WIRESKAT untuk 

membantu mantan penderita 

kusta  

Kehidupan Sosial 

Ekonomi 

WIRESKAT  

BLORA 

Masyarakat dukuh polaman 

desa sendangharjo 

kabupaten blora 



 

 

 
 

27 

berlangsung di panti. Terakhir, penulisjuga menegaskan mengenai kehidupan 

sosial yang meliputi interaksi baik itu interaksi sesama mantan penderita kusta, 

di luar lingkungan panti dankehidupan sosial ekonomi dimana bagian-bagian 

tersebut mempengaruhi dalam kehidupan sosial mantan penderita kusta selama 

berada di WIRESKAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 

2007:4) metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.Penelitian kualitatif lebih mementingkan pada 

penjelasan mengenai hubungan antara data yang diteliti, sasaran dalam 

penelitian kualitatif adalah prinsip-prinsip atau pola-pola yang secara umum 

dan mendasar, berlaku dan mencolok berdasarkan atas gejala-gejala yang 

dikaji.Data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi 

data yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan yang mencakup catatan laporan 

dan foto-foto. 

Dalam penelitian ini akan diambil data serta penjelasan mengenai 

Kehidupan Sosial Mantan Penderita Kusta Di Wisma Rehabilitasi Sosial Ktolik 

( Wireskat) Dukuh Polaman Desa Sendangharjo Kabupaten Blora secara 

umumnya. Dengan cara seperti itu diharapkan dapat menemukan jawaban-

jawaban permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penulis berinteraksi 

secara langsung dengan mantan penderita kusta yang berada dalam kawasan 

WIRESKAT dan mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berusaha melihat 

gambaran menyeluruh atau holistik dari objek penelitian serta 

menginterpretasikan data dengan cara memberi arti terhadap data yang 

diperoleh. Penulis turun ke lapangan dan berada di lokasi penelitian untuk 

memperoleh data.Penulis bahkan melakukan pengamatan dengan sering 

berkunjung dan bermain di WIRESKAT untuk mencari data dan wawancara 

terhadap subjek penelitian ataupun informan dalam jangka waktu yang lama. 

B. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian 

dilakukan. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas 

objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga  permasalahan  tidak terlalu 

luas. Lokasi dalam penelitian ini adalah lingkungan Wisma Rehabilitasi Sosial 

Katolik yang berada pada Dukuh Sendangharjo Desa Polaman Kabupaten 

Blora. Jika dilihat seksama kawasan ini terletak di pinggir jalan agak sedikit 

menjorok dekat daerah perbatasan Blora- Rembang. Alasan dipilihnya 

penelitian di tempat ini adalah permasalahanyang terjadi di WIRESKAT 

menarik dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tempat ini berbeda dengan 

panti atau tempatkawasan lain karena di sini mantan penderita kusta lebih 

heterogen. Artinya permasalahan yang ada lebih beragam dan sesuai dengan 

judul penelitian ini. 

C. Fokus Penelitian 

Penggunakan fokus penelitian dengan tujuan adanya fokus penelitian 
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akan membatasi, yang berarti bahwa dengan adanya fokus yang diteliti akan 

memunculkan suatu perubahan atau subjek penelitian menjadi lebih terpusat 

dan terarah  karena sudah jelas batasanya. Fokus penelitian menyatakan pokok 

persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian 

yang akan dilakukan fokus penelitiannya yaitu: 

a. Latar belakang mantan penderita kusta tinggal di WIRESKAT 

b. Kehidupan sosial mantan penderita kusta di WIRESKAT 

c. Upaya- upaya yang dilakukan WIRESKAT  untuk membantu 

mantan penderita kusta diterima di masyarakat. 

Fokus ini dimaksudkan agar penelitian yang dihasilkan dapat menjawab 

masalah yang diangkat.Sesuai dengan pendapat Moleong (2007: 237) bahwa 

tidak ada satupun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus yang 

diteliti. 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian dimaksudkan  untuk mengetahui dari mana data 

penelitian diperoleh penulis dengan tujuan diadakannya penelitian ini. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data dari 

subjek dan informan penelitian serta data sekunder untuk melengkapi data 

primer. 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara, pengamatan dan dokumentasi langsung peneliti. Dalam penelitian 

ini, data primer diperoleh dari subjek penelitian yakni mantan penderita kusta 
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yang berada di WIRESKAT. 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang dijadikan informasi dalam penelitian ini adalah 

mantan penderita kusta yang menghabiskan kehidupan sehari-hari, 

bersosialisasi dan berinteraksi di dalam WIRESKAT. Namun tidak semua 

mantan penderita kusta di WIRESKAT yang akan dijadikan sumber informasi 

melainkan hanya mereka yang memenuhi kebutuhan data dalam penelitian. 

Subjek penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data yang memang 

dibutuhkan dalam penelitian ini mengenai informasi tentang kehidupan sosial 

mantan penderita kusta yang meliputi interaksi baik sesama mantan penderita 

kusta maupun di luar panti masyarakat sekitar dan kehidupan sosial. Jumlah 

subjek penelitian di sini berjumlah 5 orang, terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-

laki. Alasan pemilihan hanya 5 orang subjek penelitian karena telah menjawab 

semua kebutuhan penelitian akan data di lapangan. Subjek di pilih 

berdasarakan saran dari informan yang bernama Yudi karena ayah ( Bapak 

Sulaiman ) dan ibunya ( Ibu Karsini) adalah mantan penderita kusta di 

WIRESKAT. Sedangkan subjek yang lain dirasa memiliki kemampuan baik 

dalam berbicara sehingga pertimbangan itu yang membuat pemilihan subjek 

sejumlah 5 orang. Penulis bertemu dengan subjek dan menjelaskan maksud 

serta tujuan dari penelitian ini kepada subjek agar subjek merasa nyaman untuk 

dapat memberikan kesediaan selama proses penelitian. Penulis juga telah 

menyiapkan surat ijin penelitian dengan nomor 2719/ UN37.1.3/ LT/ 2013 

untuk ditunjukkan kepada Romo FX Soegiyanto CM selaku penanggung jawab 
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Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik (WIRESKAT) Blora sebagai bukti bahwa 

penulis memang benar-benar sedang melakukan melaksanakan penelitian. 

Berikut daftar subjek dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 1. Daftar Subjek Penelitian 

( Mantan Penderita Kusta) 

 

No. Nama L/ P Umur Pekerjaan 

1 Elisabet Wagiyah P 50 tahun Tukang sapu 

2 Theresia Karsini P 50 tahun Petani 

3 Ignatius Sulaiman L 60 tahun Petani 

4 Thomas Muhajir L 65 tahun Pembuat  paving (Ketua RT ) 

5 Endro Suyono L 28 tahun Petani 

(Sumber : Pengolahan data Primer Mei 2013) 

Berdasarkan tabel diatas, subjek penelitian yaitu mantan penderita kusta 

dari asal dan pekerjaan yang berbeda-beda yang dapat memenuhi kebutuhan 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.Subjek penelitian diatas terbukti 

bahwa mereka adalah mantan penderita kusta dan menjalani kehidupan sosial 

di WIRESKAT.Penulis menggunakan subjek penelitian tersebut karena subjek 

penelitian yang di teliti dapat memenuhi kebutuhan atas rumusan masalah yang 

di ajukan dari berbagai subjek penelitian yang sudah diwawancarai.Subjek 

penelitian bervariasi segala aktivitasnya masing-masing dan dapat diketahui 

dari berbagai informasi. 

Penulis menggunakan subjek peneliti mantan penderita kusta karena 

memiliki berbagai alasan yaitu:kehidupan sosial yang di kaji adalah mantan 

penderita kusta sehingga syarat mutlak untuk mencari sumber data adalah dari 
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mantan penderita kusta. Selain itu mantan penderita kusta di WIRESKAT 

memiliki keberagaman yang berbeda sehingga menarik untuk diteliti oleh 

penulis. 

Informan adalah individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk 

keperluan informasi.Informan pendukung dalam penelitian ini diperoleh dari 

informasi yaitudari beberapamasyarakat sekitar seperti Romo, dokter atau 

perawat dan penjaga. Informan dipilih dari beberapa orang yang betul-betul 

dipercaya dan mengetahui subjek yang diteliti secara mendalam, sehingga 

informan bisa membantu peneliti untuk memberikan keterangan yang 

dibutuhkan sesuai dengan data yang ada dilapangan. Informan yang dipilih 

berjumlah 5 orang. Alasan di pilih informan tersebut karena mereka di rasa 

lebih mengerti keadaan WIRESKAT dan intensitas bertemu dengan subjek 

penelitian lebih banyak sehingga diharapkan data-data yang di butuhkan dapat 

menjawab semua kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini 

diantaranya : Orang-orang yang mengenal dekat dengan subjek penelitian 

(masyarakat sekitar, Romo, dokter atau perawat dan penjaga).  

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian 

( Masyarakat Sekitar Wireskat) 

 

No Nama Umur Pekerjaan 

1 Paulus Wahyudi 21 tahun Pelajar 

2 Romo FX. Soegiyanto CM 52 tahun Tokoh agama 

3 Dr. Clara 47 tahun Dokter 

4 Sutini Sriwati 46 tahun Penjual makanan 
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5 Ciptono 23 tahun Penjaga panti 

(Sumber : Pengolahan Data Primer Mei 2013) 

Informan merupakan orang yang secara langsung berinteraksi pada 

kehidupan sehari-hari dengan subjek penelitian. Informan dalam penelitian ini  

merupakan orang yang tidak terkena penyakit kusta namun mereka dekat saling 

berinteraksi dan saling berhubungan intensif dengan mantan penderita kusta 

sampai sekarang. Beberapa orang yang sering berhubungan dengan mantan 

penderita kusta adalah mereka yang dekat dengan subjek penelitian sehingga 

informasi yang diperoleh dapat dipertimbangkan. Pertimbangan dilakukan agar 

data dan informasi yang diperoleh tidak hanya sebelah saja namun dapat 

dibuktikan keabsahannya. Yudi adalah anak dari Ibu Karsini dana Bapak 

Sulaiman. Ibu Wagiyah adalah tetangga selah rumah dari keluarga Bapak 

Sulaiman. Bapak Muhajir adalah ketua RT sehingga informasi lebih jelas di 

dapat dari sumber ini. Ciptono adalah penjaga WIRESKAT yang biasanya 

sering membeli makan di warung makan milik Sutini Sriwati. 

Wawancara selanjutnya dilakukan pada tanggal 20 Juni 2013 dengan 

saudara Yudi pada pukul 13.00 WIB di lapangan futsal dekat Patoral kediaman 

Romo Gianto. Yudi adalah informan yang sama sekali tidak terdeteksi penyakit 

kusta padahal anak dari pasangan Ibu Karsini dan Bapak Sulaiman yang 

dulunya terkena penykit kusta. Ia menegaskan bahwa orang yang menjadi 

mantan penderita kusta tidak akan menularkan kepada orang lain, hal ini di 

buktikan dengan dia yang dari kecil di asuh orang tuanya namun sampai 

sekarang tetap sehat dan normal seperti anak seusia lainya. Yudi 
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mengungkapkan bahwa mntan penderita kusta sering mendapatkan perlakuan 

tidak adil dari masyarakat lain adalah karena mereka tidak mengetahui 

sepenuhnya bahwa kusta adalah penyakit yang dapat dicegah dan dapat 

sembuh. Dia juga mengungkapkan sering mendengar keluh kesah orang tuanya 

saat berbicara masalalu mengidap sakit kusta. Yudi hampir setiap hari 

menghabiskan waktunya dengan berinteraksi dengan mantan penderita kusta. 

Yudi menganggap mereka nyaman hidup di WIRESKAT karena di sana 

mereka dipelihara dan diberikan kecukupan. Selain mencari nafkah kegiatan 

mereka sehari-hari adalah bertani, menjaga keamanan WIRESKAT dan 

membuat barang-barang jadi. Menurut Yadi upaya yang dilakukan 

WIRESKAT belum maksimal karena terkadang mantan penderita masih harus 

menghadapi seorang diri. Namun sosialisasi dengan masyarakat desa 

sendangharjo lumayan baik itu trbukti dengan adanya pemilu warga 

sendangharjo menyediakan satu unit mobil bak terbuka untuk membawa warga 

WIRESKAT ke TPS dan menggunakan hak suara sebagaimana mestinya. 

Wawancara dengan Ibu Sutini Sriwati pada tanggal 20 Juni 2013 pada 

pukul 15.00 WIB di warung makan miliknya yang terletak dekat pintu gerbang 

WIRESKAT. Wawancara itu berlangsung ketika penulis membeli makan 

sepiring nasi rames sambil berbincang-bincang kepada Ibu Tini. Ia 

menagatakan bahwa ia pernah berinteraksi dengan mantan penderita kusta. 

Menurutnya mantan penderita kusta itu masih harus terus melakukan 

pengobatan berkala karena yang ditakutkan adalah terkena penyakit kusta lagi. 

Ia juga mengutarakan bahwa ketika mendengar kisah suram mantan penderita 
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kusta dulu ia sering meneteskan air mata. Bu Tini mengatakan ia hanya 

membatin dalam hati ketika melihat kehidupan terlebih kondisi tubuh mantan 

penderita kusta. Menurutnya mereka disana merasa nyaman itu terbukti dengan 

kesetiaan mereka menetap di sana. Apalagi jika berobat gratis karena ada 

dokter yang datang setiap 3 bulan sekali untuk memeriksa kesahatan setian 

mantan penderita kusta. 

Wawancara dengan Ciptono pada tanggal 21 Juni 2013 pukul 13.00 WIB 

pos jaga dekat pintu gerbang masuk WIRESKAT. Ketika itu saudara Cipto 

sedang bertugas menjaga dan mencatat tamu siapa saja yang berkunjung 

termasuk penulis sendiri. Cipto adalah saudara dari Bapak Muhaijir namun 

Cipto bukanlah mantan penderita kusta ia adalah orang normal yang tidak 

terindikasi kusta. Ia mengungkapkan bahwa mantan penderita kusta adalah 

mereka yang sudah sembuh dan tidak akan menularkan penyakit kusta kepada 

orang lain. Ciptono menegaskan interaksi disana berjalan baik namun dulu 

pernah terjadi keributan yang di picu soal asmara alias perselingkuhan 

sehingga menimbulkan konflik yang hebat. Akhirnya dengan pertimbangan 

Romo Didik ( waktu itu ) mereka yang terlibat perselisihan dikeluarkan dari 

WIRESKAT dan dipulangkan kerumah asal mereka masing-masing. Selain itu 

ia menjelaskan juga bahwa pernah terjadi pencurian kayu jati yang di tanam 

oleh warga WIRESKAT. Kendala yang dihadapi adalah ketidaksempurnaan 

bentuk tubuh warga WIRESKAT sehingga menjadi alasan pencuri untuk 

leluasa melakukan pencurian karena kecil kemungkinan untuk tertangkap 

karena kondisi fisik mantan penderita kusta tidak memungkinkan untuk berlari. 
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Barang-barang yang sering di curi biasanya kayu jati, ayam, gazebo kayu yang 

terletak dekat goa maria.Mantan penderita kusta pada dasarnya orang yang 

penurut sehingga tidak susah untuk menggerakkan mereka mengikuti kegiatan 

sehari-hari. 

Wawancara selanjutnya adalah Romo FX Soegianto CM pada tanggal 22 

Juni 2013 pada pukul 16.00 WIB di kediaman Romo ( Pastoral). Romo 

menegaskan bahwa setiap orang sakit adalah kehendak yang diatas apalagi 

mereka yang mantan penderita kusta. Beliau menegaskan jangan pernah takut 

dan menjauhi karena mereka sebenarnya tidak untuk dijauhi justru mereka 

butuh perlakuan khusus. Beliau mengungkapkan bahwa sekilas mereka terlihat 

berbeda karena kondisi fisik namun itu adalah bagian yang tidak bisa 

dihilangkan dari orang yang pernah terkena penyakit kusta. Romo juga 

menegaskan bahwa WIRESKAT adalah bagian Yayasan Yohanes Gabriel yang 

membina dan menampung orang yang terkena kusta. Namun semenjak tahun 

2004 telah dinyatakan sembuh secara medis dengan pemeriksaan intensif yang 

dilakukan oleh tenaga medis.  

Kemudian wawancara terakhir pada Dr. Clara pada tanggal 23 Juni 2013 

pada saat itu penulis menemui Dr. Clara di rumah Romo setelah pulang dari 

ibadah. Dokter Clara mengatakan bahwa ia rutin berkunjung ke WIRESKAT 

setiap 3 bulan sekali dengan membawa obat-obatan. Biasanya yang di bawa 

adalah obat pusing, obat maag, obat nyeri ( antalgin), dan obat-obatan primer 

lainya. Ia mengungkapkan bahwa obat-obat yang dulu di gunakan untuk 

menyembuhkan penderita kusta adalah tablet dapsone, kapsul lampren dan 



 

 

 
 

38 

kapsul rifampisin. Tidak lupa antibiotik dan obat sejenis anti nyeri karena 

penderita kusta harus menjaga kebersihan tubuh karena penyakit ini 

penyebaranya keseluruh tubuh sangat cepat. Disamping itu antibioti juga 

berguna untuk daya tahan tubuh terhadap bakteri atau kuman diluar sana. 

Dokter Clara juga mengungkapkan sekarang ia berkunjung hanya membawa 

obat batuk pilek sejenis obat-obat ringan saja.  

Informasi dan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada 

informan adalah mengenai latar belakang dan kehidupan sosial mantan 

penderita kusta di WIRESKAT yang dapat di lihat pada saat wawancara 

berlangsung, pengetahuan para mantan penderita kusta tentang penyakit kusta 

itu sendiri yang dulu pernah mereka alami, cara menanggulangi, kemudian 

reaksi masyarakat sekitar dan keluarga setelah mereka sembuh dari penyakit 

kusta dan terkadang masih mendapat penolakan walaupun statusnya telah 

menjadi mantan penderita kusta yang menjadi subjek penelitian. 

1. Data Sekunder 

Data sekunder lain yaitu dokumentasi atau arsip WIRESKAT berupa 

data warga yang tinggal di WIRESKAT, arsip yang berupa foto-foto yang 

dimiliki WIRESKAT dengan kamera digital. Dokumen foto yang digunakan 

untuk mendukung penelitian ini yaitu foto mantan penderita kusta saat panen 

padi yang diambil tahun 2010. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Observasi 

Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang berupa 
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pedoman pengamatan dan observasi partisipasi.Cara yang digunakan adalah 

mengadakan pengamatan langsung di lingkungan panti dengan cara melihat, 

mendengar, mencatat dan penginderaan lainnya.   Pelaksanaan observasi dalam 

penelitian ini dilakukan pada tanggal 30Mei 2013 sampai 23Juni 2013 di 

Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik Blora, di Patoral Gereja St. Pius Blora ( 

kediaman Romo FX Soegianto CM ), dan lingkungan luar sekitar WIRESKAT. 

Observasi ini dilakukan oleh penulis untuk menambah dan melengkapi data 

yang dibutuhkan oleh penulis.Penulis dapat secara langsung mengamati, 

melihat, medengar keadaan langsung yang ada di lapangan.Penulis melakukan 

pengamaan langsung kepada mantan penderita kusta yang merupakan penghuni 

WIRESKAT. 

Peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai kehidupan sehari-

hari mantan pendrita kusta, bagaimana interaksi dan sosialisasinya terhadap 

sesama mantan penderita dan masyarakat sekitar.Dalam kehidupan sosial pada 

tempat tinggal dan tempat sosial lainnya seperti pasar dan warung terdekat. 

Proses observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : (a) melihat dan 

mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana 

adanya, dan (b) mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan 

pengetahuan yang langsung diperoleh dari data yang dilihat. Berbagai kendala 

juga di temui seperti; penggunaan bahasa yang kurang di mengerti. Hal ini 

disebabkan karena latar belakang daerah asal subjek yang berbeda-beda. 

Kemudian rasa minder subjek penelitian yang membuat proses wawancara 

sedikit membutuhkan umpan yang kuat. Hasil observasi yang dilakukan 
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meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan subjek penelitian misalnya kegiatan 

apa saja yang dilakukan di dalam dan di luar WIRESKAT serta mengamati 

berbagai aktivitas di tempat lain seperti kebun untuk melakukan kegiatan 

bercocok tanam sebagai tempat sosial yang paling lama.  

Sebagian besar hasil observasi yang dilakukan penulis kepada subjek 

penelitian menunjukan bahwa mereka yang berada di WIRESKAT adalah 

mereka yang dulu terkena penyakit kusta dan di tolak oleh keluarganya 

sehingga melalui informasi dari orang ke orang mereka bisa berada di 

WIRESKAT. Mereka merasa betah tinggal di sana karena mereka merasa 

nyaman dengan kemudahan dan segala yang di sediakan untuk dikerjakan 

seperti ladang bersama yang bermanfaat untuk menghasilkan rupiah. Mereka di 

sana juga ternyata mampu mengembangkan potensi dan keterampilan yang 

dimiliki masing-masing seperti menjahit, menyulam, membatik, dll. 

2. TeknikWawancara 

Teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2006:186).Untuk memperoleh data agar sesuai 

dengan pokok permasalahan yang diajukan, maka dalam wawancara digunakan 

pedoman wawancara, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan penelitian.Hal ini dilakukan dengan tujuan agar menghindari jawaban 

yang meluas.Pertanyaan dibuat berdasarkan poin-poin permasalahan dalam 

penelitian sehingga wawancara dapat terlaksana dengan sistematis. 
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Wawancara dalampenelitiandilakukan dalam bentuk wawancara 

terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur dilakukan untuk 

memperoleh gambaran identitas dan latar belakang informan. Dalam 

pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, penulis menggunakan teknik 

wawancara secara mendalam. Pelaksanaan wawancara tidak hanya akan 

dilakukan sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang kali dengan intensitas 

yang tinggi.Dalam penelitian ini digunakan dua teknik wawancara yaitu: 

pertama wawancara terbuka. Suatu teknik wawancara yang dilakukan dengan 

terbuka. Akrab dan penuh kekeluargaan. Pelaksanaan wawancara ini penulis 

menemui langsung subjek penelitian dan informan sesuai lokasi dan waktu 

yang disepakati, sedangkan untuk memperoleh data yang sesuai dengan pokok 

permasalahan penulis menggunakan pedoman pertanyaan.  

Penggunaan bahasa yang tidak terlalu formal ketika wawancara juga 

menjadi salah satu strategi guna mencari data penelitian yang seluas-luasnya 

tanpa terhalangi struktur bahasa yang terkadang secara formal mengikat dan 

tidak memberikan ruang bagi rasa kepercayaan diri untuk menjelaskan secara 

lugas. Penggunaan Bahasa yang fleksibel seperti menggunakan bahasa Jawa 

dan bahasa Indonesia untuk memepermudah menggali informasi yang 

dibutuhkan peneliti. 

Wawancara pertama dilaksanakan pada tanggal 01Juni 2013 pukul 15.00 

WIB kepada subjek peneitian yaitu Ibu Karsini (50 tahun) wawancara ini 

dilakukan pada saat Bu Karsini sedang menyapu rumah. Pemilihan jam di atur 

karena kegiatan subjek jika pagi adalah menyapu seluruh daerah WIRESKAT 



 

 

 
 

42 

dan siangnya di lanjutkan dengan bertani di kebun. Subjek mengungkapkan 

bahwa ketika masih SD beliau tidak tahu jika terkena penyakit kusta sehingga 

baru sadar ketika teman-temanya mengolok-olok bagian tubuh subjek yang 

kurang indah di pandang mata. Subjek mengungkapkan bahwa alasan ia masuk 

ke WIRESKAT adalah karena ingin mendapatkan kehidupan yang layak tanpa 

diskriminasi. Subjek mengungkapkan bahwa masyarakat sekitar juga banyak 

yang telah mengerti dan memahami kondisi mantan penderita kusta yang 

berakibat pada cacat permanen. Subjek juga menegaskan bahwa kusta bukan 

penyakit turunan karena ia memiliki anak laki-laki yang sekarang sedang 

menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi  dan anak tersebut tidak 

sedikitpun terindikasi penyakit kusta padahal subjek dan suaminya dulu adalah 

penderita kusta. Kendala yang dihadapi ketika wawancara dengan Ibu Karsini 

adalah terkadang subjek kurang fokus akan pertanyaan yang diberikan. 

Sehingga wawancara yang diberikan kepada subjek penelitian bersifat terbuka. 

Wawancara dengan Bapak Sulaiman (60 tahun) di lakukan pada tanggal 

1 Juni 2013 pada pukul 15.00 WIB pada saat setelah pulang dari berladang. 

Wawancara ini dilakukan tepat di belakang rumah ketika beliau meletakkan 

sepatu untuk pergi berladang. Pembicaraan kali itu terjalin santai sambil 

memberi makan hewan peliharaanya. Bapak Sulaiman mengungkapkan bahwa 

ia dulu berasal dari Pare, Kediri. Ketika dulu ia positif menderita penyakit 

kusta keluarga langsung menjauhkan dan membawanya kepada orang pintar 

atau dukun. Namun saat itu oleh pertolongan seorang tokoh agama ia di bawa 

ke RSK Donorojo Jepara hingga sampai ke WIRESKAT. Bapak Sulaiman 



 

 

 
 

43 

mengungkapkan bahwa sampai sekarang ia sering mengalami cemoohan dari 

masyarakat sekitar seperti tidak diterima ketika ingin makan di warung makan 

dekat daerah WIRESKAT. Pak Iman ( begitu sapaanya) mengungkapkan 

bahwa beliau dulu pernah di tempatkan di sebuah tempat yang layak jika 

disebut kandang agar penyakitnya itu tidak menular. Namun sekarang beliau 

mengungkapkan dengan adanya kejadian seperti itu kesabaran yang dimiliki 

semakain kuat, buktinya sekarang beliau dipercaya selama kurang lebih hampir 

22 tahun menjadi ketua kelompok di WIRESKAT. Beliau juga 

mengungkapkan bahwa dengan bekerja dan menggarap ladang di sawah 

membuat kehidupan ekonomi keluarganya menjadi maju. Karena dari sinilah 

pendapatan mereka bersumber walaupun sedikit dan cukup untuk makan saja.  

Wawancara dengan Ibu Wagiyah (50 tahun) pada tanggal 02 Juni 2013 

pada pukul 16.00 WIB tepatnya ketika Bu Yah sedang bermain dengan anak 

perempuanya yang berusia 8 tahun di teras rumah. Beliau mengungkapkan 

bahwa dulu orang tuanya sangat kasihan sekali ketika mengetahui dirinya sakit 

kusta, namun pada waktu itu dokter tidak mengatakan jika terkena penyakit 

kusta, dokter hanya berkata bahwa subjek terkena penyakit kulit yang lama 

kelamaan akan membuat jari-jari dan tubuhnya cacat. Subjek merasa sedih 

mengapa di antara saudara-saudaranya hanya dia yang terkena penyakit 

semacam ini. Hingga suatu saat ia di antar kedua orang tuanya di WIRESKAT 

untuk menjalani masaa rehabilitasi. Subjek juga mengungkapkan bahwa 

walaupun dulu dia tidak tamat SD namun di WIRESKAT ia diberi pelatihan 

oleh suster yang memiliki misi pelayanan dengan mengajarkan baca tulis 
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sehingga dia bisa membaca dan menulis. Subjek juga menyebutkan bahwa ia 

merasa nyaman tinggal di WIRESKAT karena sampai seumur hidup tetap di 

pelihara di tempat ini dengan di berikan uang bulanan yang mampu menopang 

kehidupan sehari hari. Kendala yang dihadapi ketika wawancara dengan subjek 

adalah terbatasnya pendengaran akibat kurang berfungsinya indra pendengaran 

subjek. Jadi dalam proses wawancara harus berbicara dengan keras dan 

lantang. 

Pada tanggal 03 Juni 2013 tepat pukul 10 WIB dilakukan wawancara 

kepada Bapak Muhaijir (65 tahun) selaku ketua RT di dalam WIRESKAT. 

Kebetulan pada saat itu subjek sedang menjemur batik yang telah di beri motif 

dan di bilas kemudian di cuci. Wawacara berlangsung di sebelah rumah ketika 

subjek berhenti di sela-sela kegiatanya membatik. Selain membatik subjek juga 

membuat paving yang bermanfaat bagi kebutuhan bangunan guna 

menghasilkan rupiah. 

Wawancara dengan Hendro (24 tahun)  pada tanggal 04 Juni 2013 pada 

pukul 10.00 WIB. Encon adalah nama panggilannya sehari-hari. Wawancara 

ini dilakukan di ruma ketika itu ia sedang menonton TV. Hasil wawancara 

dengan subjek mengungkapkan ia terkena kusta sejak berada di bangku SD, 

waktu itu tiba-tiba sedang reaksi seperti kejang-kejang dan suhu tubuhnya 

panas kemudian ia di bawa pulang. Sebenarnya tanda-tanda awal terkena kusta 

sudah terlihat namun subjek malu untuk mengutarakan kepada orang tuanya. 

Penanganan yang didapat subjek sebenarnya tergolong lamban karena ia baru 

di bawa pengobatan oleh orang tua saat terkena reaksi. Subjek mengungkapkan 
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bahwa ia di bawa orang tua ke WIRESKAT pada umur 15 tahun kemudian ia 

menjalani kehidupan mudanya di sana. Subjek juga mengungkapkan bahwa 

kegiatan sehari-harinya adalah menjaga keamanan WIRESKAT dan diberi 

diberi upah oleh yayasan perbulan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini juga penulis lakukan, teknik 

pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan data-

data yang telah ada di lokasi penelitian dan data yang tercatat di instansi yang 

terkait yang dapat digunakan untuk membantu menganalisa penelitian. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data dan arsip menengenai 

lokasi penelitian yaitu Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik, foto subjek dan 

informan penelitian, foto ketika melakukan  kegiatan sehari-hari, foto 

melakukan ketrampilan, foto pada saat subjek peneliti mencari informasi. Foto-

foto tersebut dihasilkan sendiri oleh peneliti dengan kamera digital. 

Dokumentasi dalam penelitian ini juga penulis lakukan, penulis akan 

mengambil atau menguntip dokumen yang berhubungan dengan penelitian 

sehingga data tersebut dapat digunakan untuk mendukung kelengkapan data 

yang ada pada penelitian. Pengambilan dokumentasi dilaksanakan ketika masih 

dalam hal observasi penelitian hingga pelaksanaan penelitian itu 

sendiri.Pengambilan dokumentasi dilakukan pada 30 Mei 2013 hingga 23Juni 

2013. 

F. Teknik Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji 
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validitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah valid dan objektif.Validitas merupakan derajat ketetapan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat 

dilaporkan oleh penulis, dengan demikian data yang valid adalah data yang 

tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh penulis dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.Validitas sangat mendukung dalam 

menentukan hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan beberapa teknik 

untuk memeriksa keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik 

triangulasi. 

Triangulasi yang dipakai adalah triangulasi dengan sumber yang 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton 

dalam Moleong, 2009:178). Triangulasi data ini dapat dicapai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

Tindakan yang dilakukan penulis adalah membandingkan hasil 

pengamatan mengenai kehidupan sosial mantan penderita kusta dengan 

keadaan di lapangan. Kehidupan sosial mereka tercermin dari apa yang mereka 

lakukan sehari-hari dan keadaan rumah sebagai tanda status sosial yang 

dimiliki. Pendidikan mereka, kondisi rumah dan penampilan mereka juga 

mempengaruhi. Contoh di lapangan adalah ketika subjek menceritakan bahwa 

di panti mereka di ajarkan untuk berperilaku sehat setiap kali. Namun dengan 

hasil pengamatan ditemukan bahwa keadaan lingkungan kurang bersih dan 

hewan peliharaan seperti anjing dan ayam dibiarkan berkeliaran.  
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2. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dan yang 

dikatakan secara pribadi 

Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian untuk menggali 

informasi yang dibutuhkan dengan sangat mendalam.Informasi yang 

dibutuhkan juga termasuk dengan informasi yang didapatkan dari para 

informan tambahan.Hasil wawancara para informan ini kemudian 

diakumulasikan dan dianalisis untuk membandingkan hasil wawancara dari 

berbagai informan dan informan tambahan lainnya. Contoh yang ada di 

lapangan adalah ketika subjek menceritakan pernah membeli makanan di 

warung makan milik Ibu Sutini (informan) dan tidak dilayani dengan baik, 

namun ketika dikonfirmasi informan mengatakan bahwa makanan yang dibeli 

telah habis. 

3. Membandingkan data yang diperoleh dari informan utama dengan berbagai 

pendapat dan perspektif informan lain 

Peneliti melakukan pembanding dari berbagai pihak terkait tentang 

kehidupan sosial ekonomi mantan penderita kusta di WIRESKAT. 

Pembanding hasil penelitian ini mencakup beberapa hal, diantaranya dalam 

kehidupan ekonomi mantan penderita kusta merasa hanya dibutuhkan ketika 

kerja. Menurut wawancara dengan Bapak Muhaijir selaku ketua RT yang 

statusnya juga mantan penderita kusta menegaskan seakan-akan mantan 

penderita kusta di panti dilarang untuk protes dibandingkan dengan hasil 

wawancara dengan Romo Soegiyanto yang mengungkapkan bahwa mantan 

penderita kusta diberi kebebasan. Kebebasan yang dimiliki mantan penderita 
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kusta ternyata dalam tekanan hal ini disebabkan adanya mantan penderita kusta 

yang tidak bisa mengikuti program pemberdayaan dan hanya mengandalkan 

jatah uang bulanan dari WIRESKAT yang jumlahnya tidak seberapa.  

G. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian dilakukan secara induktif , yaitu dimulai 

dari lapangan atau fakta empiris yang diperoleh dengan cara terjun ke dalam 

lapangan, dan mempelajari fenomena yang ada dilapangan. Analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan secara bersama dengan proses pengumpulan data.  

1. Pengumpulan Data   

Penelitian dilakukan dengan mencatat semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

Pengumpulan data dilakukan mulai dilakukan pada tanggal30 Mei 2013 hingga 

23 Juni 2013.Pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara 

dengan mantan penderita kusta di WIRESKAT.Kelengkapan data penelitian 

juga penulis peroleh dari buku, dan foto-foto yang didapatkan dari lapangan. 

Data yang di dapat adalah latar belakang subjek menghuni di panti adalah : (a) 

karena dorongan orang tua dan keluarga (b) pelayanan di panti yang terjamin 

(c) terpaksa karena tidak memiliki biaya, dan (d) keluarga sudah tidak mau 

menerima subjek di daerah asal.  

2. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

peneliti.Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data 
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yang di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan dan mempermudah penulis untuk mencari sewaktu-waktu 

diperlukan.Kegiatan reduksi ini telah dilakukan penulis setelah kegiatan 

pengumpulan dan pengecekan data yang valid. Kemudian data ini akan 

digolongkan menjadi lebih sistematis. Data yang tidak perlu akan dibuang ke 

dalam bank data karena sewaktu-waktu data ini mungkin bisa digunakan 

kembali. 

Hasil wawancara dengan sejumlah informan, observasi dan studi 

dokumentasi di lapangan, data yang peneliti peroleh masih luas dan banyak 

akan diolah sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Penulis menggolongkan 

hasil penelitian sesuai dengan sub permasalahan yang sudah di jabarakan pada 

rumusan masalah. Penjabaran mengenai kehidupan mantan penderita kusta 

yang terjadi di lapangan, aktualisasi atau penerapan kegiatan sehari-hari dan 

upaya yang telah dilakukan WIRESKAT  kepada mantan penderita kusta 

dikelompokan menurut fokus penelitian masing-masing. Hasil wawancara 

sebelumnya ditemukan bahwa dominan latar belakang subjek menghuni panti 

adalah karena dorongan orang tua dan pelayan dari WIRESKAT yang terjamin. 

Sehingga subjek merasa memiliki teman seperjuangan dengan interaksi yang 

intensif setiap harinya di panti bersama teman-teman mantan penderita kusta. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, 
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cart, atau grafis sehingga penulis dapat menguasai data.Kegiatan ini dilakukan 

oleh penulis dengan cara hasil dari reduksi yang sudah dilakukan tentang 

kehidupan sosial mantan penderita kusta di WIRESKAT. Sehingga kesimpulan 

sementara adalah latar belakang mantan penderita kusta menjalani masa 

rehabilitasi adalah faktor internal yaitu faktor dorongan dari keluarga. 

4. Pengambilan simpulan atau verifikasi 

Penarikankesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau 

proposisi.Verifikasi penulis lakukan setelah penyajian data selesai, dan ditarik 

kesimpulanya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dianalisis 

dengan teori. Hasil dari verifikasi tersebut penulis gunakan sebagai data 

penyajian akhir, karena telah melalui proses analisis untuk yang kedua kalinya, 

sehingga kekurangan data pada analisis tahap pertama dapat dilengkapi dengan 

hasil analisis tahap kedua agar diperoleh data penyajian akhir atau kesimpulan 

yang baik. Kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan penelitian ini 

menunjukkan bahwa latar belakang mantan penderita kusta masih tetap tinggak 

di WIRESKAT adalah pelayanan yang terjamin artinyan mantan penderita 

kusta diberikan uan tambahan perbulan, diberikan pekerjaan, dan diberikan 

ketrampilan yang bermanfaat bagi kehidupan sosial mereka. 

Ketiga komponen tersebut di atas saling interaktif, artinya saling 

mempengaruhi dan terkait.Langkah pertama dilakukan penelitian di lapangan 

dengan mengadakan observasi, wawancara, mengumpulkan dokumen-

dokumen yang relevan dan mengambil foto yang dapat merepresentasikan 
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jawaban dari permasalahan yang diangkat.Tahap ini disebut dengan 

pengumpulan data.Pada tahap ini, data yang dikumpulkan sangat banyak, maka 

setelah itu dilakukan tahap reduksi data untuk memilah-milah data yang benar-

benar dibutuhkan dalam penelitian ini.Data tersebut yang kemudian 

ditampilkan dalam pembahasan karena dianggap penting dan relevan dengan 

permasalahan penelitian.Setelah tahap reduksi selesai, kemudian dilakukan 

penyajian data secara rapi dan tersusun sistematis.Setelah ketiga hal tersebut 

sudah benar-benar terlaksana dengan baik, maka diambil suatu kesimpulan atau 

verifikasi. 

Keempat komponen dalam analisis data dapat digambarkan dalam 

bagan berikut : 

 

 

 

 

  Bagan 2. Tahapan Proses Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif  

(Sumber: Miles,1992 :19) 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap 

pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan dirasa sudah cukup maka 

diadakan reduksi data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penyajian Data 
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penyajian data. Apabila ketiga tersebut selain dilakukan, maka diambil suatu 

keputusan atau verifikasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil WIRESKAT Blora 

Penelitian dilaksanakan di wilayah kota Blora. Blora merupakan 

kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian Timur. WIRESKAT 

terletak di Dukuh Polaman Desa Sendangharjo, jika di lihat dari kota Blora 

terletak di sebelah utara menuju arah Kabupaten Rembang. Jarak terjauh dari 

barat ke timur sepanjang 87 km dan dari utara ke selatan sejauh 58 km.  

Tempat ini berada pada posisi kiri jalan dengan petunjuk arah yang terletak di 

dekat gerbang WIRESKAT. 

 

Gambar 2. Gerbang Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik Blora 
Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2013 

 

Nama WIRESKAT merupakan singkatan dari empat kata Indonesia : 

Wisma, Rehabilitasi, Sosial, Katolik, namun mengacu pula pada kata kerja 
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dalam bahasa Latin “Virescat” yang berarti “menghijaukan kembali”, hidup 

sehat lagi dan sembuh. Para mantan menderita kusta dengan masuk di pusat 

rehabilitasi ini merasa hidup kembali diterima dan dicintai sebagai saudara, 

masih berguna bagi keluarga serta komunitasnya dan dapat mandiri. 

Gagasan mendirikan WIRESKAT ini muncul di tahun 1970 waktu Rm. 

Siveri, Rm. Fornasari dan Rm. Ernesto Fervari secara bergantian menjabat 

sebagai Pastor Paroki Santo Pius X Blora. Secara resmi WIRESKAT berdiri 

pada 21 Agustus 1971 oleh Rm. Ernesto Fervari CM bersama dengan Rm. 

Sebastiano Fornasari CM. Pada tangggal 08 September 1972 tercatat di akte 

notaris. Rm. Ernesto mendapat bantuan dari pemerintah tanah seluas 6 hektar, 

meliputi daerah perbukitan kapur dan area persawahan. Daerah ini terletak di 

dukuh Sendangharjo 10 km dari Blora arah menuju Rembang.  

Daerah Blora termasuk propinsi Jawa Tengah yang kaya hutan jati, 

tetapi miskin sumber air dan hasil bumi termasuk daerah minus, kurang maju 

dan masyarakatnya hidup pas-pasan. Kemiskinan adalah salah satu faktor 

penyebaran kusta. Karena kondisi kemiskinan meyebabkan kekurangan 

makanan dan gizi. Juga ditambah faktor kebersihan lingkungan. Maka di 

daerah ini banyak penderita kusta. Mantan penderita kusta yang selesai 

pengobatan juga terpaksa mondar-mandir karena tidak diterima kembali oleh 

keluarga dan tetangganya. Mantan penderita kusta di panti kebanyakan 

berasal dari luar kota Blora lalu menjalani pengobatan di RSK. Donorejo 

Jepara. Mantan penderita kusta yang sudah sembuh untuk sementara waktu 

bekerja di RSK. Berbagai pekerjaan yang dilakukan diantaranya menjadi 
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tukang ngepel, tukang sapu, tukang kebun dan berbagai jenis pekerjaan 

kebersihan lainnya. Prosedur atau cara masuk WIRESKAT secara umum 

mudah. Prosedurnya adalah sebagai berikut : (1) rekomendasi dari Romo, (2) 

rekomendasi dari instansi kesehatan, dan (3) permintaan dari keluarga mantan 

penderita kusta. Hubungan ini lebih kepada upaya kerjasama yang 

diupayakan antara WIRESKAT dan pihak Rumah Sakit Kusta Donorojo 

Jepara sehingga arah dan tujuan pasien setelah sembuh dari kusta jelas. Saat 

ini WIRESKAT menampung mantan penderita kusta yang kebanyakan 

berasal dari RSK Donorojo Jepara, RSK Bojonegoro dan Susteran 

Bojonegoro. Mantan penderita kusta yang masuk ke panti tidak di beda-

bedakan menurut status sosial, pendidikan dan agama, semua disamakan. 

Pada tahun 1972 mulai dibangun beberapa rumah sederhana dengan dua 

kamar, dapur dan kamar mandi WC. Setelah beberapa saat berjalan timbul 

masalah air, listrik, sanitasi, obat-obatan, pembalut, sandal khusus bagi yang 

kakinya luka. Kemudian di buat sumur bor dengan kedalaman 10 meter. Dan 

akhirnya keluarlah air yang sejuk yang mengalir dari tengah-tengah batu 

karang. Setelah itu didirikan poli klinik dan setiap minggu seorang dr. Spesialis 

kusta dari Blora datang ke WIRESKAT. Mulai dari 8 orang sebagai penghuni 

pertama, akhirnya dalam tahun-tahun pertama jumlah mantan penderita kusta 

terus bertambah mencapai 90 orang. Warga di bagi menjadi 3 grup. Grup 

pertama mengurusi dan mengerjakan sawah. Grup kedua menangani 

peternakan (sapi, babi, domba dan ayam). Grup ketiga mengurusi kebersihan 

dan keamanan lingkungan. WIRESKAT mendapat bantuan juga mesin 
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penggiling padi dari BPK LB Murdani yang terletak 3 km dari WIRESKAT. 

Sementara itu WIRESKAT kahirnya juga mendapat perhatian dari pemrintah 

daerah dan juga pusat. Pada tahun 1980-an WIRESKAT menerima hibah tanah 

dari Bupati Blora di desa Keser. Sekaramg tanah tersebut digunakan untuk 

berladang yang hasilnya 1/3 dari laba diberikan kepada warga WIRESKAT. 

Tabel 3. Data Warga WIRESKAT Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 12 

2 Perempuan 16 

Total 28 

(Sumber :  Pengolahan Data Primer Pada Tanggal 24 Juli 2013) 

 

Dari penjelasan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa warga 

WIRESKAT kebanyakan adalah perempuan dengan perhitungan perempuan 

ada 16 orang dan laki ada 12 orang sehingga totoal penghuni WIRESKAT 

adalah 28 orang dengan dominasi terbanyak adalah perempuan. 

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Warga WIRESKAT Blora 

 

No Tingkat pendidikan Jumlah Presentase 

1 Tidak lulus SD 11 39 % 

2 Lulus SD 10 35% 

3 Lulus SMP 1 3% 

4 Lulus SMA 1 3% 

5 Lulus STM 1 3% 

6 Dalam masa pendidikan 4 14% 

Total 28 100% 

(Sumber : Pengolahan Data Primer Pada Tanggal 24 Juli ) 

Kemudian pendidikan terakhir mereka rata-rata tidak lulus SD dengan 

perhitungan 11 orang, lulus SD 10 orang, lulus SMP 1 orang, lulus SMA 1 

orang, lulus STM 1 orang dan yang sedang menjalani pendidikan ada 4 orang. 
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Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata perilaku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan, proses, cara perbuatan mendidik ( Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2002:263).  Di WIRESKAT sebagian dari 

mereka tidak tamat SD sehingg pendidikan yang dimiliki rendah. Hal ini 

disebabkan banyak faktor diantaranya kendala keuangan, tekanan eksternal 

dari orang sekitar dan tidak mampu berbaur dengan lainya. Hal ini di buktikan 

melalui wawancara terhadap Ibu Karsini ( 50 tahun) sebagai berikut : 

“Rata-rata niku lulusan SD mbak ning nek kulo niku boten sekolah. 

Lah ameh sekolah piye mba, boten gadah arta, durung engko nek 

dipoyoki koncone, dak aluwung ora ning omah ae metu yo malah dadi 

guyonan uwong nek delok awak ku iki mba.” (wawancara pada 

tanggal 01 Juni 2013) 

Dari wawancara tersebut ternyata memang mantan penderita kusta 

memiliki pendidikan yang rendah. Pendidkan secara umum adalah segala 

upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, 

kelompok, atau masyarat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan 

oleh pelaku pendidikan ( Soekidjo Notoatmodjo . 2001:16). Dalam hal kelas 

sosial pendidikan berperan penting karena orang akan memandang orang lebih 

tinggi dengan pendidikan yang dimiliki oleh orang tersebut. 

2. Pelayanan dan Fasilitas 

VISI dari WIRESKAT adalah “ Menjadi Wisma Rehabilitasi yang 

memberdayakan mantan kusta agar mandiri, bermoral dan percaya diri kembali 

hidup di tengah masyarakat”. Sedangkan MISI dari WIRESKAT adalah : 
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a. Menyediakan bantuan sandang, papan yang layak. 

b. Menyediakan program pemberdayaan dan pembinaan ekonomi, mental serta 

spiritual. 

c. Membangun sistem menejemen yang efektif. 

d. Membangun jejaring dengan Rumah Sakit Kusta, lembaga penyandang dana, 

pemerintah, gereja dan masyarakat. 

 

Aneka pelayanan yang di sediakan WIRESKAT antara lain sebagai 

berikut : 

a. Menyediakan tempat tinggal dan pembinaan yang layak 

b. Memberikan sandang pangan yang layak selama tinggal di wisma 

c. Menyediakan tempat pelatihan kerja/ keterampilan 

d. Pembinaan mental dan rohani yang terstruktur dan kontinyu 

e. Mengadakan tempat pengobatan dan pelatihan pemeliharaan kesehatan 

secara mendiri 

f. Penyadaran dan sosialisasi pada masyarakat sekitar wisma dan sekitar 

daerah tinggal keluarga tujuan 

 

Adapun fasilitas umum yang terdapat di WIRESKAT adalah aula, 

kapel, dan tempat berziarah gua maria sendangharjo. Kemudian pelatihan 

keterampilan yang tersedia di adalah pertukangan kayu, budidaya tanaman 

hias, elektronika, pembuatan benda-benda rohani (salib dan rosario) serta 

pembuatan paving dan pot hias. 

 

3. Pelayanan Bagi Peziarah 

Di dalam area WIRESKAT terdapat tempat yang dikhususkan untuk 

berdoa. Tempat tersebut dinamakan Gua Maria Sendangharjo. Fasilitas yang 

terdapat di sekitar Gua Maria adalah area jalan salib dan pendopo yang bisa 

dipakai untuk berdoa. Disamping itu bagi peziarah yang mempunyai devosi 

khusus kepada Bunda Maria bisa mengikuti Ekaristi yang diadakan setiap 

Malam Jumat Kliwon pukul 19.00. Sementara itu para peziarah yang ingin 
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menginap bisa memakai fasilitas yang disediakan yaitu tempat penginapan 

yang berkapasitas 30 orang. 

Kegiatan di WIRESKAT beragam setiap harinya. Menurut Ketua RT 

Bapak Thimas Muhaijir kegiatan disana dibagi menjadi dua yaitu waktu milik 

Yayasan dan waktu pribadi. Waktu milik Yayasan adalah waktu yang wajib 

yaitu setiap hari mulai pukul 06.00 WIB s.d 10.00 WIB. Waktu tersebut 

diwajibkan untuk penghuni WIRESKAT melaksanakan tugas sesuai dengan 

jadwal mereka yaitu bagi ibu-ibu ada yang menyapu lingkungan mulai dari 

jalan utama WIRESKAT, area sekitar gereja dan kapel, gua maria hingga 

menuju ke jalan salib. Tugas ini dilakukan bergantian sesuai dengan jadwal 

yang sudah ditetapkan. Bagi bapak-bapak tugas wajibnya dalah bergantian 

menjada keamanan di pos WIRESKAT. Kegiatan mereka di sana adalah 

mengamati tamu siapa saja yang berkunjung, mencatat nama dan nomor 

kendaraan jikaada dan mengawasi dana parkir.  

 

B. Latar Belakang Mantan Penderita Kusta Masih Tinggal Di 

WIRESKAT 

Mereka yang menjadi mantan penderita kusta di WIRESKAT datang 

dari daerah yang berbeda-beda. Namun masalah yang dihadapi mereka adalah 

dorongan keluarga untuk menjalani rehabilitasi dn penolakan orang sekitar 

sehingga dalam penampungan mereka dibina dan diberikan banyak 

pengalaman hidup. Seperti yang di ungkapkan oleh Bu Karsini (50 tahun) 

sebagai berikut : 
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“Kulo niki saking Pati lajeng Pak Sulaiman niku saking Pare, inggih 

Kediri. Ketemune ting Rumah Sakit, boteng ting mriki nggih badha 

ting rumah sakit. Lajeng pados pedaleman ting mriki. Maune niku ting 

Langat ning kok echo ting mriki. Mlebet mriki sanjang kalih Romo, 

Romo londho, kulo niku eling di sekolahke niku pas petama niku lah 

abang-abang , kulo niku dipoyoki wong awak kok lorek-lorek koyo 

tekek. Kulo niku do dipoyoki niku sanjang kalih pak’e kulo, “ pak aku 

moh sekolah pak, emoh pak do dipoyoki”. Ning kulo dereng ngerti nek 

kulo niki keno kusta. Kulo di beto ting rumah sakit umum ditumbaske 
obat panu niku ngantos panas di obati panu. Nganti dadi boroken 

ning ting mriko boten bayar. Kulo niku diterake kelurga ting mriki 

terus dirawat ting mriki” (wawancara tanggal 01 Juni 2013) 

“...saya itu inget dulu diolok-olok teman, terus saya bilang sama bapak 

saya, pak saya tidak mau sekolah nanti diolok-olok. Tapi waktu itu saya 

belum ngerti mba kalo sudah kena kusta saya dibawa ke rumah sakit 

umum dibelikan obat panu sampai panas diobati sampai luka..” 

(wawancara tanggal 01 Juni 2013) 

 

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa subjek datang mengalami 

hal yang memilukan ketika dulu terkena penyakit kusta. Subjek mendapatkan 

penolakan dan perkataan yang menyinggung. Hal inilah yang membuat mantan 

penderita untuk kemudian mencari tempat yang sesuai dan dapat menerima 

mereka. Idealnya syarat dari interaksi sosial adalah komunikasi dan bentuk 

tubuh yang sempurna. Diketahui bahwa disini mantan penderita kusta memiliki 

bentuk tubuh yang kurang sempurna di tambah dengan stigma masyarakat yang 

menganggap bahwa kusta adalah penyakit yang harus dijauhi penderitanya. Hal 

ini yang kemudian membuat subjek membuat pilihan untuk masuk ke 

WIRESKAT dengan pertimbangan dan dorongan dari keluarga. 

Ibu Karsini ( 50 tahun) mengaku putus asa dengan keadaan, apalagi 

ketika pertama kali minum obat, penyakit kusta yang diderita langsung 

bereaksi sehingga membuat wajah subjek berubah. Subjek merasa malu 
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sehingga ketika berobat subjek terpaksa menutupi wajahnya. Karena frustisasi 

subjek mengaku pernah minum obat over dosis dengan harapan penyakit kusta 

yang diderita cepat sembuh dan subjek juga pernah berhenti minum obat 

selama dua bulan. Kemudia subjek juga pernah diberikan obat yang salah yaitu 

obat panu karena orang tua mengira itu adalah penyakit panu. Seperti yang 

dituturkan subjek sebagai berikut : 

“Ning kulo dereng ngerti nek kulo niki keno kusta. Kulo di beto ting 

rumah sakit umum ditumbaske obat panu niku ngantos panas di obati 

panu.Nganti dadi boroken ning ting mriko boten bayar mba. Kulo 

niku sedih bulek e kulo niku rodok jijik kalih kulo lah kulo dijak ting 

sabeh lha kok ditinggal, kulo niku mantuk piyambak, kulo niku dugi 

griyo nangis aku ditinggal karo mbok ni og mak. Wes moh melu. Ting 

saben parinan niku lho mbak. Halah timbang urip ngene kok wes mati 

ae dak uwis, kulo niku ajeng ting sumur, kok kulo ajeng jegur sumur 

ora ono pekorone opo opo engko nek wong tuoku dihukum kulo balik 

boten sido. Kados onten sing ngelingno niku lho, wes kulo mati urip 

yo tak lakonane mati urip kulo ning dulur kuojo ono sing koyo aku 

wes tak lakonane dewe. Ngoten niku kulo inggih nangis dewe.“ 

(wawancara pada tanggal 01 Juni 2013) 

“...daripada hidup gini lebih baik mati, saya itu hampir masuk sumur. 
Tapi saya pikir kalau saya masuk sumur mati nanti orang tua saya 

dihukum, seperti ada yang mengingatkan gitu mba. Tidak apa-apa 

hidup menderita penyakit kusta asalkan saudara saya jangan terkena 

kusta. Terkadang saya ingin nangis sendiri” (wawancara pada tanggal 

01 Juni 2013) 

Dari wawancara tersebut membuktikan bahwa subjek mendapat 

pengalaman dan penanganan medis yang kurang tepat. Subjek juga merasa 

menyesal dengan kehidupanya. Setelah menjalani pengobatan akhirnya subjek 

dirujuk ke Rumah Sakit Kusta Donorejo di Jepara. Awalnya subjek merasa 

bahwa hanya subjek sendiri yang menderita penyakit kusta, tetapi setelah 

sampai di Rumah Sakit Kusta barulah subjek merasa tidak sendiri dan mulai 

memiliki semangat untuk sembuh.  
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Hal-hal tersebut sangat membuat tekanan bagi mereka baik secara 

psikis maupun sosial. Untuk itulah mereka memutuskan masuk ke dalam panti 

dimana mereka disana dibimbing, diarahkan dan di motivasi untuk terus 

semangat tetap hidup dan percaya diri dalam menjalankan kehidupan sosial 

mereka sehari-hari. Disana mareka selain lebih dekat dengan para penderita 

lainya mereka juga dapat konseling (sharing)bercerita dan saling menguatkan 

sesama mareka. Untuk itulah mereka disana disatukan dengan komunitas yang 

sama agar kekuatan dan semangat menjalani hidupa terus dalam bersosialisasi. 

Hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan Ibu Karsini (50 tahun) : 

“Pedamelan kulo ting Pati nyolongi kayu, kayu jati ngoten iku, lha 

mangke nek angsal katah angsal tigang puk tigang gelundung, 

dioperasi kalih perhutani dipendet sak graji grajine sak prekul prekul 

e, hla nek mergawe dijaluki la terus dadai opo, ngaleh ae kulo ngoten. 

Kulo disukani Rp. 155.000 per kepala keluarga, terus diparingi beras 

30 kg, saking romo gerejo inggih saking romo ernesto niku to( 

wawancara pada tanggal 01 Juni 2013). 

“ kerjaan saya di Pati mencuri kayu jati, kalau sampe dapat banyak di 
ambil sama Perhutani beserta gergaji dan alat tukang lainya. Terus 

kalo mencuri terus mau makan apa terus saya pindah ke sini. Saya 

dikasi uang Rp. 155.000 per kepala keluarga terus diberi beras 30 kg 

dari romo” (wawancara pada tanggal 01 Juni 2013) 

Wawancara serupa juga dilakukan terhadap Ibu Wagiyah yang 

menyatakan alasan bahwa ia tetap tinggal di WIRESKAT adalah perhatian dari 

yayasan dan panti yang sangat menjaga dan memperhatikan mereka. Berbagai 

pendapat di utarakan diantaranya sebagai berikut :  

“Nyaman dek disini. Ya karena itu makan gak kurang, pake pakaian, 

dibantu bapk ibu ada sembako ada pakaian, ada gulo, jadi pake 

pakaian ini gak beli dek, ya itu kerasanane ya masalah itu dek.Tapi ya 

pakaiane bekas-bekas gitu dek.Sepertinya kan warga WIRESKAT 
disini tinggal sedikit, kok sepertinya rukun-rukun aja, ya dulukan 



 

 

 
 

63 

namanya banyak orang. Banyak yang pindah itu di donorejo.~ ( alasan 

pindah) Wong namanya orang yo kan masih kurang masih kurang 

banyak. Kalo oarang seperti saya ya mati urip disini, namanya orang 

ya masih kurang banyak dek do golek duit. Kalo di donorejo itu gak 

dikasi perbulan dek ya kita suruh cari sendiri,  tapi yo emboh kok do 

medal-medal dek. Disanakan dapat itu lho dek tanah, nek disinikan 

gak dapat tanah tapi sak matine ya dikasi makan” ( wawancara pada 

tanggal 02 Juni 2013). 

Dari wawancara tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa sebagian warga 

di WIRESKAT merasa bahwa pelayanan yang diberikan panti adalah alasan 

mengapa mereka masih tetap tinggal di panti. Padahal tidak ada larangan jika 

ingin kembali ke rumah atau daerah asal mereka. Namun sepertinya kelayakan 

lebih layak mereka dapatkan di panti rehabilitasi ini.  

C. Kehidupan Sosial Mantan Penderita Kusta di WIRESKAT 

Mantan penderita kusta diberikan pilihan untuk menjalani kehidupan 

sehari-hari dalam panti rehabilitasi  itu karena pihak yayasan ingin memberikan 

ruang gerak yang luas bagi mantan penderita kusta. Apa yang mereka lakukan 

setiap harinya tidak terlepas dari sikap kedisiplinan dan aturan yang berlaku. 

Dibenarkan bahwa kawasan tersebut kawasan tersebut membina entan 

penderita kusta sehingga menjadi menusia yang tak boleh lemah dengan 

keadaan. Kehidupan masyarakat adalah sistem maka kehidupan sosial juga 

sering disebut sistem sosial. Kehidupan sosial yang ada di WIRESKAT terjadi 

ketika mantan penderita kusta sama-sama memiliki kebersamaan untuk 

bersosialisasi.  
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Gambar 3. Mantan penderita kusta sedang masak bersama menyiapkan 

jamuan untuk tamu dari Surabaya yang akan berkunjung 

Sumber : Dokumen christi tahun 2013 

 

 
1. Interaksi Sosial Sesama Mantan Penderita Kusta di WIRESKAT 

Subjek mengaku ketika menderita kusta, subjek merasa kesulitan dalam 

berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggal. Subjek merasa serba tidak enak 

jika berkumpul dengan tetangga-tetangga di sekitar rumah subjek. Sehari-hari 

subjek menjadi lebih sering berada di rumah. Awal berada di Wisma 

Rehabilitasi Sosial Katolik (WIRESKAT) Blora, subjek mengaku merasa 

nyaman karena disana subjek dapat diterima dengan baik oleh warga panti 

lainya. Subjek mengaku memiliki hubungan yang baik dengan sesama mantan 

penderita kusta yang tinggal di panti tersebut. Selain bila ada tamu yang datang 

berkunjung ke panti merasa tidak di beda-bedakan sehingga subjek tidak 

merasakan apa-apa. Subjek juga memiliki hubungan yang baik dengan 

pengurus panti. Hal ini di buktikan dengan wawancara dengan Bapak Muhaijir 

(65 tahun) sebagai berikut : 
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“Saya mba, di sini ya ada yang Islam, soalnya Romo itu gak 

membeda-bedakan soal agama yang penting disini waras dan 

sembuh. Entah itu yang sakit Islam apa Kristen disini yang penting 

kumpul rukun. Rumah ya tinggal nempati mbak.” (wawancara pada 

tanggal 03 Juni 2013) 

Salah satu bentuk kerukunan yang ditunjukan di panti ini adalah ketika 

merayakan kegiatan keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal. Ketika Hari Raya 

Idul fitri bagi yang beragama Nasrani berkunjung ke rumah mereka yang 

beragama Islam. Begitu pula sebaliknya. Disini juga terdapat pernikahan antara 

mantan penderita kusta dan seorang perempuan yang tidak menderita kusta. 

Pernikahan ini di lakukan di WIRESKAT dengan prosesi pernikahan secara 

agama Islam karena kedua mempelai adalah Muslim. Dalam hal seperti ini 

Romo tidak membeda-bedakan asal maupun agama dari warga WIRESKAT 

karena misi dari panti ini adalah memanusiakan manusia agar menjadi leih baik 

dan dapat berbaur seperti pada umumnya. 

Pernikahan unik juga terjadi antara Solikul yaitu mantan penderita kusta 

dengan istrinya Siti Wati. Solikul dulu tinggal di WIRESKAT namun karena 

menikah dan keluarga sang istri menerima keadaan Solikul akhirnya ia 

diterima dan bertempat tinggal di keluarga istri dan sekarang sudah menetap di 

rumah sang istri.Selain proses interaksi tersebut terdapat juga interaski yang 

bersifat disasosiatif yang mengarah pada konflik dan perpecahan. Seperti yang 

di utip dari wawancara bersama saudara Hendro ( 24 tahun) sebagai berikut : 

“Pokoknya di sini dipesen Romo harus rukun-rukun, nanti kalo 

tukaran ya dikeluarkan Romo. Dulu pernah kejadian gun sama mar do 

tukaran mau bacok-bacokan, terus gun keluar yo mar juga keluar. Itu 
gara-gara hape bel-belan, kaya pacaran. Sing salah yo gunaryo, 

gunaryo sudah punya istri terus bel-belan sama perempuan. Tapi mar 
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nya ngomong sama mas gun ngehina aku, terus gun e gak nerimano 

terus jotos-jotosan. Terus mar itu masuk rumah cari belati, terus 

disidang sama romo terus suruh keluar. Terus suruh pulang 

kerumahnya sendiri-sendiri, umpamanya mau kembali lagi ke sini ya 

sudah gak boleh dek. Kalo tukaran ya romo ya takut nu, ora kurangen 

opo-opo ora ngeleh kok do tukaran, ono opo” (wawancara pada 

tanggal 04 Juni 2013) 

Dari pernyataan tersebut interaksi mereka di sana terjadi karena dua hal 

yaitu asosiatif dan disasosiatif. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif yaitu 

yang mengarah pada bentuk asosiasi serta memiliki tiga dimensi yaitu 

kerjasama, akomodasi dan asimilasi. Interaksi yang bersifat disasosiatif yaitu 

mengarah ke bentuk pertentangan dan juga memiliki tiga dimensi persaingan, 

kontroversi serta Konflik. Banyak faktor yang mempengaruhi interaksi sosial 

antara lain jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan bentuk 

tubuh seseorang (Karp dan Yoels, 2007). Yang menjadi permasalahan adalah 

mantan penderita kusta merupakan penderita yang memiliki 

ketidaksempurnaan dalam fisik namun mereka merupakan individu yang perlu 

berinteraksi dengan individu lainya. 

2. Interaksi terhadap warga sekitar 

Selain interaksi dengan sesama mantan penderita kusta warga 

WIRESKAT mengaku merasa nyaman ketika berada di sana. Karena mereka 

memiliki jiwa senasib dan sepenanggungan dan mereka semua yang tinggal di 

panti mengalami penderitaan yang sama. Kebanyakan dari mereka 

mengungkapkan bahwa tidak terlalu ada masalah dengan orang-orang di luar 

panti, walaupun sehari-hari kegiatan  mereka lebih sering brada di dalam 

lingkungan panti, namun mereka masih memilki teman di luar lingkungan 



 

 

 
 

67 

panti. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Muhaijir ( 65 Tahun) seperti 

berikut : 

“...ruang gerak kita untuk keluar itu terbatas mbak, ya kita sadar diri 

lah, orang namanya kita cacat orang lain pasti nganggapnya kita 

penyakitan pasti langsung menjauh, tapi sejauh ini orang luar baik-

baik kok mbak (wawancara pada tanggal 03 Juni 2013) 

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa interaksi yang terjalin 

antara mereka dan masyarakat sekitar baik, walaupun dari diri mereka sendiri 

sudah membatasi diri untuk berinteraksi lebih intensif. Seperti hal-hal yang 

melibatkan masyarakat sekitar mereka cenderung lebih tertutup namun sejauh 

ini masyarakat pun menanggapi keberaaan mereka dengan baik.  

Menurut Charles H. Cooley menekankan peranan interaksi dalam 

proses sosialisasi yaitu konsep diri ( self-concept) seseorang berkembang 

melalui interaksinya dengan orang lain. Diri yang berkembang melalui 

interaksi dengan orang lain ini dinamakan looking-glass self yang terbentuk 

melalui tiga tahapan, yaitu : 

a. Kita membayangkan bagaimana kita di mata orang lain. 

Seorang anak merasa dirinya sebagai anak yang paling hebat dan yang 

paling pintar karena sang anak memiliki prestasi di kelas dan selalu menang 

di berbagai lomba. 

b. Kita membayangkan bagaimana orang lain menilai kita. 

Dengan pandangan bahwa si anak adalah anak yang hebat sang anak 

membanyangkan pandanagan orang lain terhadap kita. Ia merasa orang lain 
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selalu memuji dia, selalu percaya pada tindakanya. Perasaan ini bisa muncul 

dari perlakuan orang terhadap dirinya. Misalnya, gurunya selalu 

mengikursertakan dirinya dalam berbagai lomba atau orang tuanya selalu 

memamerkan kepada orang lain. Ingatlah bahwa pandangan ini belum tentu 

benar. Sang anak mungkin merasa dirinya hebat padahal bila dibandingkan 

dengan orang lain, ia tidak ada apa-apanya. Perasaan hebat ini bisa jadi 

menurun kalau sang anak memperoleh informasi dari orang lain bahwa ada 

anak yang lebih hebat dari dia. 

c. Bagaimana perasaan kita sebagai akibat penilaian tersebut. 

Dengan adanya penilaian bahwa sang anak adalah anak yang hebat, timbul 

perasaan bangga dan penuh percaya diri.  

Dari konsep yang dipaparkan diatas jelas bahwa interaksi mantan 

penderita kusta tergantung dari peranan interaksi dalam proses sosialisasi yang 

terjadi di panti tersebut. Masyarakat dan mantan penderita kusta saling 

melengkapi dalam berinteraksi unruk menciptakan sosialisasi yang baik. 

3. Interaksi dengan Keluarga  

Mantan penderita kusta mengungkapkan hubungan dengan keluarga 

cukup baik. Ketika masih menderita kusta mereka selalu mendapat perhatian 

dari orang tua dan saudara-saudara. Walaupun dengan keadaan sakit mereka 

diterima dan diperhatikan oleh keluarga karena tidak ada perlakuan berbeda 

yang diterima oleh mereka. Hingga saat ini hubungan mereka dengan keluarga 

masih baik dan masih beberapa dijenguk oleh keluarga ketika di panti. Hal ini 
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dibuktikan ketika wawancara dengan subjek yaitu Ibu Karsini ( 50 Tahun) 

sebagai berikut : 

“...Hla nek ning gone Pati (asal) niku biasa adike kulo inggih boten 

jijik. Inggih tilem ting mriki, ponakane kulo, putune kulo inggih biasa. 

Inggih boten bedak-bedakno malah kulo nek dianukke tiyang niku 

malah dibelani, inggih kadang-kadang tonggone. Kadang niku wonten 

sing jijik luar deso wong tiyang. Ning keluargane kulo inggih biasa 
inggih tilem ting mriki nopo adi kulo. Mak e kulo inggih boten nopo-

nopo( wawancara pada tanggal 01 Juni 2013) 

“...kalo adik saya di Pati tidak jijik. Mau tidur di sini, ponakn, cucu 

juga biasa. Tidak membedabedakan, kalo saya di hina orang saya 

malah di bela keluarga saya. Kadang ya ada yang jijik itu luar desa, 

tapi keluarga saya biasa tidur di sini apalagi adik saya. Ibu saya juga 

tidak apa-apa ( wawancara pada tanggal 01 Juni 2013) 

Dari pernyataan di atasmembuktikan bahwa hubungan kekeluargaan 

antara subjek dengan keluarga berjalan harmonis. Hal ini tercipta karena 

hubungan emosional subjek dengan keluarga dan saudara-saudara mereka.  

Selain itu keluarga juga merupakan agen sosialisasi inti yang meliputi 

ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat yang belum menikah dan 

tinggal secara bersama-sama dalam suatu rumah. Bagi mantan penderita kusta 

mereka sejak SD dirawat dan dibina di Rumah Sakit hal ini membuktikan 

bahwa dunia sosialisasi mereka sejak dini sudah terpisahkan dari orang tua dan 

di Rumah Sakit mereka bertemu dengan orang lain yang berbeda latar 

belakang, hal ini juga mempengaruhi mantan penderita kusta dalam 

berinteraksi dan bersosialisasi di dalam panti. 
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Gambar 4. Ibu Karsini dengan anak ibu Wagiyah 

Sumber : Dokumentasi Christi tahun 2013 

 

Mantan penderita kusta memiliki sejarah yang memilukan dalam  

hidup. Pada hakekatnya kecacatan bukanlah penghalang untuk melakukan 

sesuatu, dibalik semua kekurangan yang dimiliki mantan penderita kusta tentu 

masih memiliki kemampuan untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya. 

Gambar di atas menjelaskan cacat kaki yang di alami Ibu Karsini akibat sakit 

kusta yang dulu diderita. Kecacatan itu lah yang membuat bentuk tubuh tidak 

sempurna. Penelitian ini menggunakan teori Interaksionisme Simbolik yang 

berarti interaksi antarindividu manusia melibatkan suatu pertukaran simbol dan 

mengenai bagaimana menginterprestasikan apa yang dimaksud oleh orang lain. 

Teori ini mengarahkan perhatian pada interaksi antarindividu dan bagaimana 

hal ini bisa dipergunakan untuk mengerti apa yang orang lain katakan dan 

lakukan sebagai individu. Analisa dengan teori interaksionisme simbolik 

adalah cacat yang dialami mantan penderita kusta sebagai simbol. Sebelum 
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kontak fisik secara langsung dengan masyarakat sekitar, masyarakat terkadang 

memberikan banyak respon.  Perbedaan yang paling mencolok adalah ketika 

memandang sinis. 

D. Upaya Yang Dilakukan WIRESKAT Untuk Membantu Mantan Penderita 

 Kusta Dapat Diterima di Mayarakat 

Di masyarakat sendiri ketakutan terhadap penyakit ini sangat berlebihan 

bahkan cenderung membuat sakit hati penderita kusta. Dalam beberapa aspek 

para mantan penderita kusta masih sering diperlakukan berbeda, dianggap 

sebagai momok yang menakutkan. Para mantan penderita kusta di sana 

diberikan bantuan dana setiap bulanya oleh yayasan perkepala keluarga. Bagi 

mereka yang bujang diberikan bantuan juga khusus unutk mereka yang bujang. 

Selain itu mereka juga memanfaatkan lahan dan kebun sekitar untuk menanam 

pohon jati. Kesibukan lainya adalah membuat kerajinan dari kayu seperti 

almari, meja kursi dan lain-lain. Kemudian adapula yang membuat pernak-

pernik rohani seperti salib, rosario dan bagi ibu-ibu mereka sangat mahir sekali 

membuat lilin dengan berbagi warna model dan ukuran. Barang-barang itu 

semua kemudian di pasarkan sesuai pesanan di titipkan di toko yang terletak di 

WIRESKAT khusus untuk menjual hasil kerajinan mereka. 

1. Pemberdayaan Dalam Kegiatan Ekonomi 

Seluruh mantan penderita kusta di sana dibekali keterampilan agar 

memiliki jiwa kerja dalam keseharian. Pemberdayaan ekonomi ini meliputi 

menjahit, membuat pot, membuat paving, membuat lilin. Mereka yang melatih 
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adalah orang utusan dari yayasan yang mengajarkan awal keterampilan 

tersebut. Setelah itu di teruskan oleh mantan penderita kusta. 

Karena jika mengandalkan dana bulanan yang diberikan yayasan 

kepada mantan penderita kusta tidak cukup karena mereka mengatakan uang 

segitu tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan seharu-hari. Seperti yang 

dilakukan wawancara yerhadap Ibu Wagiyah ( 50 tahun ) sebagai berikut : 

“...Kalo makan ya tidak terlalu mewah dek wes cukup ramban ramban 

gitu, bayarane satu bulan Rp. 155.000,-. Untuk bayar kematian 

Rp.1000,- bayar jogo malam kan aku ga iso jogo dek Rp. 8.000,-, 

terus uang arisan Rp. 20.000,- jadi tinggal berap itu uang Rp.155.000,-

. Itu saya irit-irit dek. 

“...Uang Rp.155.000 perbulan yang Rp.50.000 saya bawa ke 

pasar.Kalo ke pasar ya embal itu Rp.1000 kalo pulang pergi ya 

Rp.2000, jane jalan kaki yo sampe kok. Nek saya gak punya uang ya 

jalan kaki kok dek.Masih bisa menyisihkan untuk menabung kok dek, 

kadang Rp.20.000, ya itu dek kadang tak bagi-bagi. Ya kadang-

kadang pinjem uang sama teman sendiri, sama itu orang jualan blonjo, 

anu yo de pinjem dulu ya. Kalo bayaran tak kasi i, yo sering” 

(wawancara pada tanggal 02 Juni 2013) 

Dari wawancara tersebut subjek mengungkapkan bahwa untuk makan 

sehari-hari mereka tidak kurang dan seadanya namun untuk kebutuhan lainya 

mencukupi kebutuhan anak dan membeli kebutuhan lain mereka kurang dan 

terkadang mengandalkan hasil ekonomi dan ternak untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari.  Subjek mengaku sehari-hari mengikuti beberapa 

kegiatan, seperti membuat pot rosario ataupun membuat paving. Subjek juga 

mendapat kepercayaan untuk melatih keterampilan menjahit. Karena subjek 

juga pintar menjahit.  
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Gambar 5. Keterampilan menjahit yang ada di WIRESKAT 

Sumber : Dokumen Christi tahun 2013 

Gambar diatas menunjukakan kegiatan menjahit yang dilakukan oleh 

warga panti. Kegiatan ini dilakukan seminggu sekali untuk pelatihan namun 

warga dibebaskan jika ingin menggunakan untuk menjahit. Kegiatan yang 

dilakukan bersifat kegiatan dasar seperti menambal celana dan memotong 

pakaian yang kebesaran. Mereka lebih banyak otodidak karena mereka 

terkendala oleh ilmu yang kurang mengingat mereka mayoritas lulusan SD. 

 

Gambar 6. Mantan penderita kusta saat panen padi 

Sumber: Dokumen data sekunder tahun 2010 

Gambar di atas adalah gambar ketika mamasuki masa panen padi. 

Mereka yang terlibat di sana adalah warga WIRESKAT dengan bergotong 



 

 

 
 

74 

royong saling membantu. Kemudian hasil panen dijual dan dikelola yayasan 

untuk pembangunan namun mereka mendapatkan bagian sesuai dengan 

kerjanya.  

 

Gambar 7. Ketrampilan membuat lilin 

Sumber : Dokumen pribadi 2013 

Gambar di atas menunjukkan hasil ketrampilan membuat lilin yang 

dibungkus dengan wadah kayu yang di buat oleh waga panti bagian 

pertukangan. Keterampilan ini dilakukan oleh ibu-ibu yang membuat lilin 

tersebut. Sekarang pembuatan lilin hanya dilakukan jika ada pesanan saja 

mengingat modal membeli parafin mahal sehingga mereka membuat jika ada 

pesanan saja. 

Dalam mencukupi kebutuhan sosial ekonomi mantan pendrita kusta 

disini mengandalkan bantuan dari yayasan, donatur serta pekerjaan sampingan 

seperti hasil tani dan hasil ternak. Kusta sering disebut sebagai penyakit sosial 

ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya oenyakit kusta antara lain 

kemiskinan, perumahan yang padat, kurang pengetahuan tentang personal 

hygiene yang buruk. Stigma sosial muncul karena kerusakan fisik yang 
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ditimbulkan. Seperti yang di ungkapkan oleh saudara Hendro(24 tahun) 

sebagai berikut : 

“...keinginan ya pingin mandiri kaya orang normal, kan ga selamanya 

saya begini,. Ya gak tergantung sama orang lain kita pingin cari 

makan sendiri gimana, rasanya gimana, ya tapi masih belum siap mba 

keluar, belum bisa menentukan juga.Ya ada perasaan iri, tapi cari 

kerja sulit mbak og mba sulitnya ya tergantung sama fisik kita 
ini”(wawancara pada tanggal 04 Juni 2013 ) 

Subjek juga memiliki keinginan untuk mandiri, tidak tergantung dengan 

orang lain. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor identifikasi peran jenis dimana 

subjek sebagai anak laki-laki dan dalam usia produktif tidak memiliki 

pekerjaan. Sehingga subjek tidak bisa menjalankan peran seks sebagai laki-laki 

yang biasanya menjadi tulang punggung keluarga.Subjek juga merasa masih 

dikejar-kejar  rasa malu dan minder, selain itu juga subjek masih merasa sedih 

dan kecewa dengan keadaanya sekarang sehingga membuat subjek masih 

belum bisa menerima sepenuhnya keadaanya dan merasa tertekan. Hal ini 

dipengaruhi juga oleh faktor ciri fisik subjek dimana subjek merasa serba 

kesulitan terbatas dan merasa tidak bebas. Walaupun subjek merasa kurang 

diterima di masyarakat tapi subjek merasa sangat diterima oleh keluarganya 

karena subjek memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya sekarang. 

 Dimana identifikasi berdasarkan penggolongan seks dan peran seks 

yang sesuai dengan pengalaman masing-masing individu akan berpengaruh 

terhadap derajat dimana individu memberi label maskulin atau feminisme 

kepada dirinya sendiri ( Wison dan Wilson, 1985).   
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Kehidupan mereka di sini tergantung dari alam, tenaga kerja dan modal 

( kapital). Mereka diberikan modal untuk membuat bisa menjalankan usaha 

sehingga bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Misalnya saja 

modal untuk membuat paving ini dijelaskan oleh Bapak Muhaijir ( 65 Tahun) 

sebagai berikut : 

“..Untuk hal ekonomi ya bakal untuk yayasan, modalnya dari yayasan, 

semua dari yayasan.Jadi mereka itu ditugaskan sendiri-sendiri. Ada 

yang tugas kebersihan jalan, ada kebersihan rumah-rumah, ada 

kebersihan wc, jadi mereka diberi pekerjaan lalu mereka 

keterampilanya apa, ada yang buat lilin, ada yang pertanian, ada yang 

peternakan, ada yang mbatik dan pertukangan. Jadi mereka itu 

dipekerjakan oleh yayasan, terus disamping bekerja untuk yayasan 

mereka bekerja untuk diri sendiri, kalo kaya buat paving itu modal 

dari yayasan mbak, kaya gini misalnya semen satu sak labanya berapa 

untuk membuat paving, misalnya Rp. 15.000,- ya kalo 10 sak kan 

sudah berapa? Itu nanti disetorkan ke yayasan kita yang buat paving 

ya dapat bagian tapi kan yang bagi yayasan mbak, biasanya untuk 

pembangunan” ( wawancara pada tanggal 03 Juni 2013) 

Selama proses pembuatan itu dikerjakan oleh mereka yang ditunjuk dan 

sudah dibekali ketrampilan untuk membuat paving. Dalam membuat paving ini 

tidak semua warga bisa mengerjakanya jadi memerlukan ketrampilan dan 

kemampuan khusus. Pembagian hasil yang ditentukan ari yayasan adalah 1/3 

dari laba yang didapatkan, namun hasil ini didapat tidak berkala artinya mereka 

mendapatkan penghasilan ini jika ada pesanan saja. Sama halnya dengan 

pertukangan atau membatik. Warga berusaha mengahsilkan uang dengan 

tangan mereka sendiri jadi tidak semata-mata mengandalkan bantuan bulanan 

dari yayasan atau sumbangan dari donatur. 
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Gambar 8. Bapak Samiran dengan hasil keterampilan membuat paving 

Sumber : Dokumen Christi 2013 

 

Tidak hanya dalam pembuatan paving dalam hal pertanian atau pun 

pertukangan sama seperti itu. Hanya saja untuk yang pertanian menanam 

singkong dan jagung hasil yang diperoleh langsung dibagi kepada warga panti 

tidak perlu di serahkan kepada yayasan terlebih dahulu. Seperti pertanian dan 

pertukangan, dalam peternakan ada ternak kambing, sapi dan ayam. Ternak 

tersebut diberikan oleh umat ( jemaat pastoral) yang menyumbang kemudian 

jika telah mengahasilkan atau beranak, hasil tersebut diberikan kepada warga 

panti yang belum memiliki ternak besitu seterusnya. Sehingga jika ada 

keperluan mendadak selain mengandalkan dana arisan mereka bisa menjual 

ternak miliknya dengan catatan mereka akan mendapat jatah ternak lagi setelah 

yang lainya juga mendapatkan. 
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Gambar 9. Sapi sebagai hasil ternak yang dimiliki warga WIRESKAT 

Sumber : Dokumen Christi tahun 2013 

 

Gambar di atas adalah salah satu gambar mantan penderita kusta 

dengan hewan ternak yang dimiliki. Modal mendaparkan sapi adalah bantuan 

dari jemaat yayasan. Setiap jemaat yang memiliki kerinduan untuk 

menyumbangkan hewan ternak ( ayam, sapi dan kambing) dapat memberikan 

ke warga WIRESKAT. Sistem yang berlaku di panti, hewan ini diberikan 

kepada 1 keluarga yang belum memiliki ternak lalu ternak ini dikawinkan 

setelah beranak hasil anakan tersebut diberikan kepada keluarga yang belum 

memiliki ternak, begitu seterusnya. Ternak yang dimiliki merupakan 

tanggungjawab keluarga tersebut, jika nanti akan di jual uang yang di dapat 

seluruhnya untuk keluarga tersebut, namun uang tersebut harus jelas untuk 

kebutuhan apa. 
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2. Membantu Mantan Penderita Kusta Bersosialisasi Dengan Masyarakat 

Sekitar 

Secara sederhana sosialisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses 

seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-

cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya. Hal ini 

merupakan proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan 

diri, bagaimana cara hidup dan berpikir agar dapat berperan dan berfungsi 

dalam kelompoknya ( William Goode, 1983). Sosialisasi sebagai proses sosial 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

a. Memberi ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

melangsungkan kehidupan seeorang kelah di tengah-tengah masyarakat tempat 

dia menjadi salah stu anggotanya. 

b. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta 

mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis dan bercerita. 

c. Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui 

latihan-latihan mawas diri yang tepat. 

d. Membiasakan individu dengan nilainilai dan kepercayaan pokok yang ada 

pada masyarakat.  

Sosialisasi kusta yan terjadi dengan sesama masyarakat sekitar sengat 

baik menurut observasi dan wawancara yang dilakukan. Sebagian masyarakat 

menganggap bahwa mantan penderita kusta harus dijauhi namun sebagian lagi 

menganggap bahwa mentan penderita kusta tidak perlu dijauhi namun mereka 
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perlu di bantu. Seoerti wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Sutini Sriwati ( 

46 tahun ) selaku masyarakat sekitar WIRESKAT yang memiliki pekerjaan 

sebagai penjula makanan sebagai berikut : 

“walah mba, mesakke kae wong WIRESKAT jane yo ora popo 

nanging kadang taseh wonten sing ora seneng. Aku we nek ndeleng 

iso urip wae wes seneng, malah ning kono nikah duwe anak bojo, 
anake sehat, aku yo kadang terharu mba” (wawancara pada tanggal 

20 Juni 2013) 

 

“ walah mba, sebenarnya kasihan orang WIRESKAT sebenarnya ya 

tidak apa-apa tapi kadang masih ada yang tidak suka. Saya saja kalo 

lihat mereka bisa hidupa saja sudah senang, malah di sana nikah 

punya anak sehat, saya kadang terharu mbak” (wawancara pada 

tanggal 20 Juni 2013) 
 

Dari wawancara bersama masyarakat sekitar menunjukkan bahwa 

sosialisasi mantan penderita kusta tidak ada maslah. Bahkan terkadang seorang 

informan subjek menjelaskan ketika ada kegiatan kemasyarakatan mereka tidak 

sungkan untuk mengajak warga WIRESKAT. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu 

Wagiyah ( 50 tahun) sebagai berikut : 

“Kalo coblosan mau jemput pake kol, orang sini kalo ada kegiatan apa 

gitu yo dijemput pake kol kaya keluarga sama pak lurah e sendang 
mba” Tapi gak tau nanti kalo ganti lurah lagi ini kan mau ganti lagi. 

Kalo sini ya sendangharjo( wawancara pada tanggal 02 Juni 2013) 

 

Kemudian jika ada sambatan seperti membangun rumah warga sekitar 

atau ada hajat mereka mantan penderita kusta juga membantu. Hal ini 

membuktikan bahwa sosialisasi mereka terhadap masyarakat sekitar baik. 

Meskipun terkadang banyak anggapan miring tentang mantanaa penderita 
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kusta namun dengan adanya aksi seperti ini menambah tingkat kepercayaan 

diri dari mantan penderita kusta dalam pergaulan mereka. 

 

Gambar 10. Salah satu bentuk kerjasama antara masyarakat dan mantan 

penderita kusta dalam membangun sebuah gudang 

Sumber : Dokumen Pribadi 2012 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa sikap gotong royong antara 

mantan penderita kusta dalam membangun gudang penyimpanan hasil tani di 

desa sendangharjo. Hal ini membuktikan sosialisasi yang berkembang sudah 

baik dan harmonis 

3. Memberikan Informasi & Edukasi Pada Masyarakat Umum Untuk 

Mengurangi Stigma Negatif Mantan Penderita Kusta. 

Selain dalam hal ekonomi dan sosialisasi dalam masyarakat disini 

WIRESKAT juga mengupayakan agar mantan penderita kusta dapat berbaur 

dengan orang sekitar. Diantaranya adalah jika adanya kunjungan memberikan 

waktu berbincang-bincang dan terkadang ada yang menginap di rumah mantan 

penderita kusta. Hal yang paling terlihat adalah ketika ada kunjungan dari 
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Surabaya selama 2 hari dan untuk keperluan makan para mantan penderita 

kustalah yang memepersiapkanya termasuk memasak.  

Hal ini dibuktikan dengan penjelasan dari Yadi (21 tahun) bukan 

penderita kusta namun anak dari penderita kusta sebagai berikut : 

“ iya mbak waktu itu ada kunjungan dari Surabaya lha pas itu yang 
mempersiapkan masak makanan yan orang sini semua mba, buktinya 

ya gak jijik tu, ya makannya dimakan sampe habis malah di bilang 

masalaknya ibu bapak enak” (wawancara pada tanggal 20 Juni 2013) 

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa memang upaya untuk 

menjelaskan bahawa mantan penderita kusta di WIRESKAT sudah dilakukan. 

Namun dari penjelasan Bapak RT yaitu Bapak Thomas Muhaijir ( 65 

Tahun) menungkapkan bahwa ada kesan cuek dan acuh dari pihak yayasan 

sehingga sosialisasi terkadang bersifat formalitas saja. Seperti yang dijelaskan 

sebagai berikut : 

“..Sekarang karena pergantian Romo dari Romo didik ke Romo 

Giyanto itu banyak berubah, jadi mereka itu dibiarkan yang penting 
hanya membayar kerjanya gitu saja sudah.Makanya semua itu 

mengharapkan seakan-akan hiburan agar mereka itu tidak terlalu 

dikucilkan masyarakat, jadi punya hiburan gitu. Jadi terhiburlah dari 

pekerjaan mereka, kalo sekarang kan gak ada hanya sebagian orang 

aja. Sekarang tinggal lilin dan batik dan peternakan kambing dan 

pertanian. ( wawancara pada tanggal  

 

Dari pernyataan diatas membuktikan adanya sosialisasi namun kurang 

maksimal bagi warga sehingga pengenalan keberadaan mantan penderita kusta 

di masyarakat kurang menuju sasaran. Hal ini bisa disebabkan stigma yang 

sudah berkembang di masyarakat dan keminderan mantan penderita kusta 

untuk pergi ke luar dan bersosialisasi, di samping itu pihak yayasan juga 
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memiliki kekuatiran yang ditakutkan mantan penderita kusta ini keluar adalah 

meminta-minta dan mengemis sebagai pekerjaan sampingan. Mengemis dan 

meminta minta adalah hal yang dilarang oleh yayasan bagi warga panti selama 

bertempat tinggal di panti dan melakukan pembinaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Latar belakang mantan penderita kusta yang masih tinggal di WIRESKAT 

adalah karena adanya penolakan atau diskriminasi dari orang sekitar ketika 

mengetahui sakit kusta. Di samping itu mereka juga mendapatkan dorongan 

dari keluarga dan orang tua untuk tinggal di panti menjalani masa rehabilitasi 

karena hal ini di rasa mampu memanusiakan dan memberikan hal yang positif 

bagi hidup mantan penderita kusta. Hal yang membuat mereka masih tetap 

tinggal di panti adalah pelayanan dan perhatian yang di berikan WIRESKAT 

terhadap semua mantan penderita kusta di sini. Mantan penderita kusta harus 

hidup rukun jika melanggar mantan penderita kusta diberi hukuman keluar 

panti. 

2. Kehidupan sosial mantan penderita kusta di WIRESKAT meliputi berbagai 

hal yaitu interaksi sesama mantan penderita kusta, interaksi terhadap warga 

sekitar dan kehidupan sosial ekonomi. Dalam berbagai kegiatan mantan 

penderita kusta di beriakan ruang gerak sehingga mampu meyalurkan segala 

keterbatasan mereka menjadi hal yang baik dan mampu menunjang 

kehidupan mereka sehari-hari.  Baik dalam kegiatan di dalam panti ataupun 

kegiatan di luar panti sehingga keduanya berjalan dengan seimbang.  
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3. Upaya- upaya yang dilakukan WIRESKAT untuk membuat mantan penderita 

kusta dapat diterima masyarakat adalah dengan cara pemberdayaan dalam 

kegiatan ekonomi, membantu mantan penderita kusta bersosialisasi dengan 

masyarakat sekitar, dan memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat 

umum untuk mengurangi stigma negatif mantan penderita kusta. Bentuk dari 

sosialisasi antara mantan penderita dan masyarakat terlihat ketika adanya 

kegiatan sosial seperti gotong royong, hajatan bahkan adanya pemilu. 

B. Saran 

1. Bagi mantan penderita kusta sebaiknya membuka diri seluas-luasnya agar 

tidak terjadi sekat atau tembok pemisah antara mantan penderita kusta dan 

masyarakat sekitar. Hal ini di rasa karena mantan penderita kusta memiliki 

rasa minder dan pemalu atau tidak percaya diri sehingga keterbukaan akan 

interaksi dengan masyarakt luar harus di tingkatkan. 

2. Bagi masyarakat sekitar menganggap mantan penderita kusta adalah hal yang 

membahayakan adalah tidak benar. Justru dengan adanya mereka masyarakat 

dan mantan penderita bisa saling berhubungna dinamis dan saling membantu. 

Masyrakat sebagai kontrok sosial di harap mampu mengatasi berbagai 

masalah sosial termasuk stigma tentang keberadaan mantan penderita kusta di 

masyarakat. 

3. Bagi WIRESKAT hendanya lebih mampu menganggap mantan penderita 

kusta sebagai benih yang nantinya bisa bertumbuh dan berbuah dan mandiri. 

WIRESKAT lebih mampu memposisikan mantan penderita kusta sebagai 

kelompok yang harus di bina dan bukan dijadikan obyek atau komuditas 
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untuk berbagai hal lainya. Dengana adanya pemberdayaan di WIRESKAT di 

harap mantan penderita mampu mengatasi permasalah hidup dan mencukupi 

kebutuhan sehari-hari dalam keseharian mereka di WIRESKAT. 
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Lampiran 1 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Dalam rangka menyelesaikan studi sarjana Sosiologi dan Antropologi 

Universitas Negeri Semarang (UNNES), maka mahasiswa diwajibkan untuk 

menyusun skripsi.Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa 

dalam penelitian berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan bidang 

keahlian atau bidang studinya. Penelitian yang akan penulis kaji berjudul 

“Kehidupan Sosial Mantan Penderita Kusta di Wisma Rehabilitasi Sosial 

Katolik Dukuh Polaman Desa Sendangharjo Kabupaten Blora”.Tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui latar belakang mantan penderita kusta di WIRESKAT Kota Blora. 

2. Mengetahui kehidupan  mantan penderita kusta masih tetap tinggal di 

WIRESKAT Kota Blora. 

3. Mengetahui upaya-upaya WIRESKAT dalam membantu mantan penderita 

kusta diterima di masyarakat. 

Untuk itu penulis memohon kerjasamanya untuk memberikan informasi 

yang valid, dapat dipercaya, dan lengkap. Informasi yang telah diberikan akan 

dijaga kerahasiaannya. Atas kerjasama dan informasinya, saya ucapkan terima 

kasih. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Pengertian observasi adalah pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang di amati. Pada pengamatanterdapat deskripsi mengenai makna dari 

benda – benda, tindakan- tindakan dan peristiwa yang ada dalam kehidupan sosial 

mereka yang menjadi pelaku-pelakunya. Dengan cara ini dapat melihat secara 

langsung keadaan, suasana dan kenyataan yang ada dalam objek yang diteliti. 

Pedoman observasi dalam penelitian“Kehidupan Sosial Mantan 

Penderita Kusta Di Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik Dukuh Polaman Desa 

Sendangharjo Kabupaten Blora”adalah sebagai berikut: 

1. Situasi dan kondisi lingkungan  di WIRESKAT Kota Blora. 

2. Lingkungan sosial mantan penderita kusta di WIRESKAT Kota Blora. 

3. Latar belakang mantan penderita kusta di WIRESKAT Kota Blora. 

4. Aktivitas sosial eks penderita dengan sesama eks penderita kusta. 

5. Aktivitas sosial eks penderita dengan petugas. 

6. Aktivitas eks penderita dengan keluarga. 

7. Aktivitas eks penderita dengan masyarakat sekitar. 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman Wawancara untuk Mantan Penderita Kusta di WIRESKAT Kota 

Blora. 

A. INFORMASI UMUM 

Nama  : 

Umur  : 

Pekerjaan : 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

1) Gambaran Umum 

1. Apa yang anda ketahui tentang WIRESKAT ? 

2. Apakah penghuni disini tergolong banyak atau sedikit ? 

3. Menurut anda mantan penderita kusta disini kebanaykan 

laku-laki atau perempuan ? 

4. Menurut anda apakah lahan atau area WIRESKAT 

tergolong luas ? 

5. Sebagian besar darimanakah mantan penderita kusta ini 

berasal ? 

6. Apakah pendidikan terakhir sebagian besar mantan 

penderita kusta disini ? 

2) Latar Belakang Mantan Penderita Kusta di Wireskat : 
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a. Alasan Internal 

1. Apa yang anda ketahui dengan penyakit kusta? 

2. Darimanakah anda berasal? 

3. Menurut anda apakah penyakit ini berbahaya? 

4. Apakah di daerah asal anda termasuk daerah yang masih 

menganggap bahwa kusta itu adalah penyakit yang harus 

dijauihi oleh penderitanya? 

5. Bagaimana perasaan mereka ketika mengetahui anda 

adalah penderita kusta? 

6. Apakah yang anda rasakan saat itu ? 

7. Apakah anda pernah memeriksakan penyakit anda ini ? 

8. Hal apa yang paling merugikan buat anda ketika anda 

terkena penyakit kusta? 

9. Apakah anda masih memiliki orang tua/ suami/ istri/ anak? 

10. Bagaimana respon keluarga saat itu itu? 

11. Apakah keluarga pernah membawa anda untuk berobat 

ketika masih berstatus penderita kusta? 

b. Alasan Eksternal 

1. Bagaimana perasaan anda setelah dinyatakan sembuh dari 

penyakit kusta? 

2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang keberadaan 

anda? 
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3. Sekarang anda sudah sembuh dari penyakit kusta, apakah 

anda masih mendapatkan perlakuan yang tidak 

menyenangkan dari orang sekitar? 

4. Bagaimana anda menyikapi pendapat orang sekitar tentang 

status anda sebagai mantan penderita kusta? 

5. Bagaimana awal mula anda bisa mengenal dan berada 

dalam rehabilitasi WIRESKAT ? 

6. Apa pendapat anda tentang WIRESKAT ? 

7. Sebelum masuk ke WIRESKAT kesibukan apa yang anda 

lakukan sebelumnya? 

8. Apakah anda merasa nyaman hidup disini ? 

9. Hal apa yang membuat anda merasa nyaman hidup disini? 

Jelaskan! 

 

3) Kehidupan Sosial Mantan Penderita Kusta  di WIRESKAT: 

a. Interaksi 

1. Biasanya apa yang anda lakukan ketika bangun tidur hingga 

malam hari ? 

2. Lalu kegiatan apa lagi yang anda ikuti setiap harinya di 

WIRESKAT ? 

3. Apakah disini di bentuk sistem RT dan RW? 

4. Menurut ada apakah keluarga disini hidup dengan harmonis 

? 
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5. Bagaimana interaksi anda dengan sesama eks penderita 

kusta? 

6. Adakah  hal yang menghambat proses sosialisasi antar eks 

penderita kusta? 

7. Adakah jonflik atau perselisihan yang pernah terjadi di 

WIRESKAT ? 

8. Bagaimana kerukunan atau toleransi yang terjadi di sini ? 

 

 

b. Pendidikan 

1. Apa pendidikan terakhir anda? 

2. Apakah anda bisa membaca dan menulis ? 

3. Apakah anda pernah mengalami putus sekolah ? 

4. Jika anda pernah mengalami putus sekolah, apakah yang 

menjadi penyebab anda putus sekolah ? 

5. Menurut anda apakah pendidikan itu penting ?Mengapa ? 

6. Apakah anda memiliki keinginan untuk bersekolah lagi ? 

7. Apakah anda memiliki kerabat di WIRESKAT yang sedang 

menempuh masa pendidikan ? 

c. Kehidupan Ekonomi 

1. Seberapa pentingkah pendapatan bagi anda ? 

2. Bagaimana cara anda mencukupi kebutuhan sehari-hari ? 

3. Apakah anda mengalami kendala dalam mencari nafkah? 
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4. Kira-kira berapa pendapatan anda perbulan? 

5. Jika diperbolehkan untuk apa sajakan pendapatan anda 

perbulan? 

6. Apakah anda memiliki pekerjaan tetap sekarang ? 

7. Apakah anda memiliki keterampilan khusus? Sebutkan! 

8. Pernahkah anda menghasilakan rupiah dari keterampilan 

yang anda miliki? 

9. Apakah anda menyisihkan pendapatan anda untuk 

menabung ? 

10. Apakah disini pernah terjadi minjam meinjam uang untuk 

kebutuhan sehari-hari ? 

 

d. Kesehatan 

1. Bagaimana konsep sakit yang anda ketahui ? 

2. Apakah kesehatan itu penting bagi anda ?Mengapa ? 

3. Bagaimana anda menjaga tubuh anda agar tidak sakit ? 

4. Apakah lingkungan sekitar anda ( WIRESKAT) 

menganjurkan atau menetapkan peraturan untuk hidup 

sehat ? 

5. Perilaku sehat apa yang anda lakukan setiap harinya untuk 

menghindari dari sakit ? 

6. Apakah ada layanan kesehatan di WIRESKAT secara 

berkala ?Jelaskan ! 
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7. Apakah ada dokter atau perawat yang membantu proses 

pengobatan disini? 

8. Bagaimana dengan biaya pengobatan jika anda sakit? 

 

4) Upaya-upaya yang dilakukan WIRESKAT dalam membantu 

eks penderita kusta:  

a. Upaya dari WIRESKAT 

1. Fasilitas apa yang diberikan WIRESKAT disini ? 

2. Apakah fasilitas itu berguna bagi anda? 

3. Adakah program WIRESKAT yang sangat mendukung 

kegiatan anda disini ? 

4. Adakah peraturan-peraturan WIRESKAT yang ditetapkan 

disini? Jika ada bisakah anda menjelaskan! 

5. Pernahkah anda melanggar peraturan tersebut? 

6. Apakah WIRESKAT membantu anda dalam proses 

sosialisasi pada masyarakat sekitar? 

7. Menurut anda upaya-upaya apa saja yang diberikan 

WIRESKAT disini untuk menyejahterakan mantan 

penderita kusta? 

8. Apakah anda suka dengan upaya-upaya tersebut? 

Mengapa? 

b. Upaya dari pemerintah setempat 
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1. Apakah ada kunjungan dari pemerintah Kota Blora di 

WIRESKAT ? 

2. Adakah program atau layanan berkala yang diberikan 

pemerintah Kota Blora terhadap mantan penderita kusta 

disini?  

3. Apakah upaya tersebut sangat membantu anda ? 

4. Adakah hambatan dalam melakukan program-program 

yang diberikan oleh pemerintah Kota Blora ? 

c. Upaya dari masyarakat  

1. Apakah anda pernah melakukan kegiatan bersama 

masyarakat sekitar ? 

2. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya kegiatan 

bersama ? 

3. Adakah bantuan dari masyarakat yang selalu diberikan 

terhadap mantan penderita kusta disini ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman Wawancara untuk  Mayarakat Sekitar Yang Megetahui Mantan 

Penderita Kusta 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  : 

Umur  : 

Alamat  : 

Pekerjaan : 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

5) Informasi umum 

1. Apa yang anda ketahui tentang WIRESKAT ? 

2. Bagaimana pendapat anda tentang mantan penderita kusta? 

3. Apa yang anda ketahui tentang cara pencegahan penularan 

penyakit tersebut? 

4. Apakah anda pernah berinteraksi dengan mantan penderita 

kusta? 

5. Menurut anda apakah mereka terlihat berbeda dengan orang 

pada umumnya? 

6. Menurut anda apakah berbahaya berinteraksi dengan mantan 

penderita kusta?  

6) Latar Belakang Mantan Penderita Kusta di WIESKAT : 
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1. Apa yang anda ketahui tentang penderita kusta?Menurut anda 

apakah mantan penderita kusta memiliki kisah yang suram ? 

2. Bagaimana perasaan anda jika melihat kisah masa lalu mantan 

penderita kusta? 

3. Apakah anda mengalami teman atau keluarga yang pernah 

memiliki riwayat sakit kusta? 

4. Menurut anda mengapa mereka sering mendapatkan perlakuan 

tidak adil dari orang sekitar? 

5. Mereka sudah sembuh dari penyakit kusta apakah anda 

mengalami ketakutan dalam berinteraksi dengan mereka? 

6. Pernahkan anda berbagi cerita atau sharing dengan mereka? 

7. Menurut anda bagaimana yang tepat memposisikan mereka 

dalam masyarakat? 

7) Kehidupan Sosial Mantan Penderita Kusta di WIRESKAT : 

1. Menurut anda apakah mereka nyaman hidup di WIRESKAT ? 

2. Bagaimana tanggapan anda tentang interaksi mereka disana? 

3. Menurut anda apakah kegiatan mereka sehari-hari sangat 

bermanfaan bagi mereka? 

4. Menurut anda perlukan mereka mengeyam pendidikan yang 

tinggi? Jelaskan! 

5. Apakah mereka termasuk individu yang mampu mencari 

penghasilan dengan mandiri? 
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6. Yang anda tahu bagaimana mereka mencari nafkah sehari-

harinya? 

7. Menurut anda pentingkah mantan penderita kusta menjaga 

kesehatan? 

8. Bagaimana menurut anda sistem pengobatan yang ada di 

WIRESKAT ? 

9. Menurut anda apakah semua layanan di WIRESKAT sudah 

baik? 

 

8) Upaya-upaya WIRESKAT Dalam Membantu Eks Penderita 

Kusta 

1. Menurut anda bagaimana yang diberikan WIRESKAT untuk 

membangun mental eks penderita kusta? 

2. Apakah upaya itu sudah maksimal? 

3. Menurut anda melalui kegiatan apa saja sosialisasi kegiatan eks 

penderita kusta? 

4. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan di WIRESKAT yang 

melibatkan eks penderita kusta? 

5. Kegiaatan apa yang anda ikuti pada saat itu? 

6. Menurut anda adakah ketidakmampuan eks penderita kusta 

dalam mengikuti kegiatan yang di berikan oleh WIRESKAT? 
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Lampiran 3 

Transkip Wawancara Dengan Subjek Penelitian 

Bu Wagiyah 1 

“ Menurut dokter katanya penyakit ini gak berbahaya pokoke itu obate rajin, tur 

sekarang ini memang saya sudah lepas obat. Sudah sembuh. Itukan waktu saya 

disusteran itu kan saya kesini sudah lepas obat.Waktu disusteran kan itu Wagiyah kok 

sudah gak reaksi lagi. Terus saya dikontrok di rumah sakit donorejo katanya sudah 

gak tumbuh lagi.Seandainya saya nikah punya anak gimana dok, sudah gak bisa 

nular. Terus saya menikah sama bapaknya itu terus berapa tahun baru punya anak 

ini, ternyata yo normal sehat. ~ Iya dek saya dari Pati. Ya akukan pertama kena itu 

langsung kesusteran tapi sudah cacat. Iya itu makanya itu orang tua saya gak tau ya 

katanya kalau saya reaksi ya panas adem, waktu adem terus diminumi bodrex, orang 

desa kan bodrex terus nanti keringatan. Lha terus itu diobati di dukun disuruh bawa 

ke rumah sakit.~ Keluarga ya gak tau saya sakit kusta, waktu saya mula-mula ini sakit 

ya saya masih kumpul keluarga saya dek, tapi nyatanya semua keluarga ya sehat itu, 

gak ada yang seperti saya.~ Ya kemaren sodara itu baru kesini memang ya orang 

desa itu pekerjaanya ya tani dek, lha itu nanam pati ya kadang di makan wareng 

dimakan walang ya gk punya uang. Jadi kemarin saya yang pulang ke Pati. Ini kan si 

kecil kangen sama mbah kakung saudara-saudaraku.~ Perasaan saya tau kusta ya 

hanya nangis saja, kan pak dukun bilang itu penyakit kok mbahayani, nanti kalo gak 

diminumi obat buk gak dibawa kerumah sakit drijinya itu bisa mritili. Ibu saya terus 

nangis terus bagaimana ini apa yang kulakukan. Terus ada orang di Tangerang itu 

anaknya juga kusta baru reaksi masih utuh semua kaki tanganya gak ada lukanya 

masih utuh. Terus itu Wagiyah di bawa ke Pati aja, tapi saya gak ada uang tapi Ibu 

bayar pake bawa gula bawa rokok. Terus saya di rawat di Pati.~ Ya saya waktu itu 

saya mau keluar keluar itu ya keluar dek kalo gak ada orang ya keluar. Tapi nanti 

kalo ada orang seperti adek to dateng langsung amblek ke kamar.Saya hanya nagis 

saja. Kalo melihat teman-teman saya ya numpak sepeda motor make baju baru ya 

saya ya kepingin hanya nagis saja, ya pokonya nelongsa terus. Saya tu baru merasa 

pikiran senang hati itu waktu kumpul-kumpul teman-teman saya disini, bisa pergi 

kepasar, kemana saja bebas.Kan sering ke pasar.Ya malah itu orang jual-jual malah 

melihat anak saya orang tuany gitu ankany normal. Kemaren aku sama mbak yu ku 
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bilang gitu, saya itu lho malah bebas di Blora, kalo disana saya malu melihat teman-

teman saya, saya cacat. Tapi itu yo perasaan mu sendiri kata mbak yu saya.~ Kalo 

orang tua saya tinggal bapak tog. Tapi sudah pikun dek, sudah gak bisa tengok saya 

kesini.Saya yang disuruh kesana. Kalo kangen sama bapak ya genduk yang pulang.~ 

Kalo anak saya umurnya 7 tahun berapa tahun ya kan oktober, pokoke oktober iki 8 

tahun” 

Bu Wagiyah 2 

“ Puji Tuhan saya senang sekali setelah dinyatakan sembuh dari kusta, walaupun 

cacat saya yang pentingkan tidak merasakan sakit lagi. Jadi aku merasa senang 

sekali.~ Ya pandangan masyarakat biasa-biasa. Trus keluarga nanya Wagiyah itu 

kalo sudah sembuh kok gak pulang kenapa?.~ Ya namanya orang ya beda-beda, 

seandainya di dalamnya gak tau tapi ya kenyataanya matanya neglihat itu ya gpp, 

tapi gak tau dalamnya kan kadang-kadang neglihatnya ke atas terus kebawah. Pasti 

dalamnya bagaimana gitu ah.Apa itu menular apa bagaimana tapi pandangan 

matanya itu biasa. Saya itu jahit mbak, popok, baju bayi, bayu orang melahirkan.Tapi 

gak bisa bikin pola karena dulu aku diajari terus aku reaksi dek, terus keluar-kelur itu 

terus panas, waktu dibelajari suster itu kan masih reaksi. Ya namanya bukan orang 

sekolahan, kok misalnya enem di bagi telu iku piye maksude.Itu jadi aku mumet.Jadi 

reaksi terus gagal. Yang penting bisa mancal-mancal gutu dek.~Nyaman dek disini. 

Ya karena itu makan gak kurang, pake pakaian, dibantu bapk ibu ada sembako ada 

pakaian, ada gulo, jadi pake pakaian ini gak beli dek, ya itu kerasanane ya masalah 

itu dek.Tapi ya pakaiane bekas-bekas gitu dek.Kalo bagi baju itu miturut tamu ne a, 

kalo tamunya seperti adek cacah jiwa itu orang berapa kalo ingin ngasi, kalo gak ya 

langsung dibungkusi nantikan ya langsung dikasikan. Kalo nanti mau dibagi ya 

disimpen di gudang dulu, yang bagi itu Bu Ana, yang ketua petugas sini orang Blora.~ 

Kegiatan sehari-hari ya bngun langsung ke kamar mandi, mandi. Iya doa dulu 

langsung mandi terus ngambil beras, nyiapain masak sarapan anak.~ Saya kerja 

nyapu di jalan salib setiap sore pagi, sehari dua kali. Itu kan tugas untuk 

WIRESKAT,gantian dek. 

Bu Wagiyah 3 

“ Kalo orang gua ada 4 orang dari jalan salib samapi ke gua ada 4 orang. Semuanya 

9 orang sampe ke gapuro, terus kalo jemuah legi kerja bhakti bareng, hari minggu yo 
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kerja.Karena di sanakan tamu gak mesti dek, kalo tiba2 ada tamu terus sampahnya 

banyak gimana dek.Hari minggu aku yo tetep kerja.Tapi yang tugas nyapu, nek yang 

di sawah ya istirahat dek. Kalo yang bagian nyapu langsung hari minggu o tanggal 

libur o ya tetep kerja.~ Sepertinya kan warga WIRESKAT disini tinggal sedikit, kok 

sepertinya rukun-rukun aja, ya dulukan namanya banyak orang. Banyak yang pindah 

itu di donorejo.~ ( alasan pindah) Wong namanya orang yo kan masih kurang masih 

kurang banyak. Kalo oarang seperti saya ya mati urip disini, namanya orang ya 

masih kurang banyak dek do golek duit. Kalo di donorejo itu gak dikasi perbulan dek 

ya kita suruh cari sendiri,  tapi yo emboh kok do medal-medal dek. Disanakan dapat 

itu lho dek tanah, nek disinikan gak dapat tanah tapi sak matine ya dikasi makan.Jadi 

kalo kaya anak saya itukan orang sehat, ya gak bolek rumah tangga disini. Seperti 

anak saya kalo nanti sudah menikah ya gak disini entah di mana apa ikut suaminya, 

apa mau di Pati ikut bude-budene itu. Tinggal anak saya nanti ikut suaminya apa ikut 

di desa.~ Pokoknya di sini dipesen Romo harus rukun-rukun, nanti kalo tukaran ya 

dikeluarkan Romo. Dulu pernah kejadian gun sama mar do tukaran mau bacok-

bacokan, terus gun keluar yo mar juga keluar. Itu gara-gara hape bel-belan, kaya 

pacaran. Sing salah yo gunaryo, gunaryo sudah punya istri terus bel-belan sama 

perempuan. Tapi mar nya ngomong sama mas gun ngehina aku, terus gun e gak 

nerimano terus jotos-jotosan. Terus mar itu masuk rumah cari belati, terus disidang 

sama romo terus suruh keluar. Terus suruh pulang kerumahnya sendiri-sendiri, 

umpamanya mau kembali lagi ke sini ya sudah gak boleh dek.Kalo tukaran ya romo 

ya takut nu, ora kurangen opo-opo ora ngeleh kok do tukaran, ono opo.Dulu disini 

penuh mbak, tempat penginapan diatas dulu it ya isinya keluarga-keluarga.Satu 

rumah bisa 4 keluarga. Tapi do pindah, kalo pindah ya harus ijin romo dulu.Kalo 

sekarang dari sini terus pindah mau kembali lagi kesini ya sudah gak boleh, kan ganti 

romo dek. Kalo dulu romo didik, masih bisa lho dek masih bisa diterima kalo 

sekarang lain romo ya romo gianto sudah gak mau nerima orang. Seandainya sudah 

keluar, masuk kesini lagi sudah gak diterima.Pokoknya yang sudah lawas-lawas ini 

aja. Malah kyo mar kuwi dek, pulang dianter wes disangoni.~ Say bisa baca dek tapi 

nek hurufe gedrek kalo latin gak bisa.~ Menurut saya ya pendidikan itu penting, ya 

penting seandainya ada pertanyaan-pertanyaan kan terus langsung bisa jawab ya ini 

gak sekolah jadi plegak-pleguk. Kalo saya sudah tua kok sekolah, gak mau dek, 

malu.Tur mataku dulu kena reaksi jadi berair terus dek. Kalo baca-baca itu pake 

kacamata” 
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Bu Wagiyah 4 

Kalo makan ya tidak terlalu mewah dek wes cukup ramban ramban gitu, bayarane 

satu bulan Rp. 155.000,-. Untuk bayar kematian Rp.1000,- bayar jogo malam kan aku 

ga iso jogo dek Rp. 8.000,-, terus uang arisan Rp. 20.000,- jadi tinggal berap itu uang 

Rp.155.000,-. Itu saya irit-irit dek. Kalo bayar sekolah anak itu nanti minta Bu Ana, 

kan anak saya disusteran sana. Jadi saya cuma mikirni ngantar sama jemput ya uang 

hasil usaha saya sendiri. Y kalo gak punya uang saya jualin ayam apa hewan ternak 

dek. Susah kalo anak saya hampir liburan ini terus uang dari mana. Ya wes ya 

nabung lah, saya irit-irit wes makan seada-adanya. Makan sing penting ada nasinya. 

Kalo dapet bantuan ya romo yang nerima ya kan diamplop dek, ya gak dikasikan ke 

saya. Ya kalo yang dikasi itu mie, gulo, tapi itu masuk gudang dulu kalo Bu Ana ke 

sini baru di bagi.Uangya yo gak dikasikan langsung.Kan uangnya untuk bangun, tapi 

kalo ada tamu ngasi ya dikasikan langsung ke oraangnya dek.Tapi kalo uangnya 

dikasikan ke romo ya uangnya di buat bangun itu. Tapi nek pas aku nyapu ada tamu 

gitu kan bapak ibu kasihan terus ngasi uang ini dek untuk beli es. Lha itu bisa untuk 

tambahan.Banyak dek yang ngasi tapi dimasukkan amplop kotakan buat gereja. Uang 

Rp.155.000 perbulan yang Rp.50.000 saya bawa ke pasar untuk belanja beli 

brambang bawang untuk satu bulan tapi kalo brambang satu bulan sudah bosok, 

sama tumbar. Ya yang seperti lombok, berambang kan gak bisa tahan lama.Kalo ke 

pasar ya embal itu Rp.1000 kalo pulang pergi ya Rp.2000, jane jalan kaki yo sampe 

kok. Nek saya gak punya uang ya jalan kaki kok dek. Kalo ada orang minta tolong 

seperti Bu Kar nek ada katok bolong disuruh nembeli ya saya mau terus dibeliin 

tahu.~ Masih bisa menyisihkan untuk menabung kok dek, kadang Rp.20.000, ya itu 

dek kadang tak bagi-bagi. Tapi kalo sudah mau ambil anak saya ya ga bisa nabung 

dek. Lha itu tak kumpulno buat ngambil anak saya dek.~ Ya kadang-kadang pinjem 

uang sama teman sendiri, sama itu orang jualan blonjo, anu yo de pinjem dulu ya. 

Kalo bayaran tak kasi i, yo sering. 

Bu Wagiyah 5 

Itu to uangnya buat belanja dulu. Ya paling kalo saya sakit ya batuk pilek terus linu 

sama tetes moto. Ya Bu clara itu ksini tapi kadang yo sampe 2 bulan 3 bulan kalo 

minta obat disini gak ngatasi ya itu di puskesmas medang itu. Ya nanti kalo sakit 

parah ya ke rumah sakit Donorejo, orang kusta kan kalo kena penyakit lain gak tahan 
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terus bisa parah dek. Terus lapor sama Bu Dewi pegawe puskesmas medang itu, nanti 

di bawa ke rumah sakit. Seperti suami saya meninggalnya di rumah sakit donorojo 

tapi meninggalnya di bawa pulang.Suami ku itu gak kusta tapi tumor kakinya itu 

besar terus di bawa ke rumah sakit donorojo terus pulang gak bisa apa-apa terus beol 

berak di ranjang saya yang membersihkan itu.Di donorojo 11 hari terus meninggal di 

bawa pulang. Disini dianjurkan kebersihan dek ya itu kadang-kadang ada rapat 

tentang kebersihan buang sampah.~Kata romo disni pokoknya harus sing rukun-

rukun jangan bertengkar sama gak boleh minta minta. Ya yang dimaksung romo kan 

itu kadang –kadang ada yang negihat terus kasihan dikira minta minta, itu gak boleh 

sama romo. Ya memang ya gak minta, tapikan perasaan tamune kan dikira minta. 

Kemarin abis rapat itu mba.Ya kalo ada tamu dipenging jagongi. Kadang-kadang kan 

tamune ada yang kasihan terus dikasi uang, kok ada tamu tapi kok ga ada pemasukan 

di kotak tadi itu ngasii orang nyapu ada yang lapor padahal yang lapor kalo dikasi i 

itu ya mau sendiri. Ya gitu dek  kadang-kadang orang sini eleke yo gitu. Terus 

diraptno itu, kalo abis dari gereja ya pulang gak boleh minta minta padahal ya gak 

minta minta.~ Ya kalo kunjungan dari Blora malah jarang mba, dari jauh jauh dek 

dari Tuban, Semarang, Bojonegoro, gitu dek. Kalo dari Blora jarang itu sepertinya 

kaya milik sendiri disini jadi jarang.Paling ya itu makanan itu, kadang nasi nek pas 

ulang tahun itu ada. Kalo kesini ngasi bantuan sembako,pakaian.~ Kalo masyarakat 

lain ya orang sehat itu kan orang sendang terus orang ngampelan, kalo saya ya endak 

hanya utek utek dirumah.~ Halah wong aku pernah jajan di situ di usir kok, itu 

warung itu jijij. Dulukan ditawari dek warung disebelah sana dek, la yang namanya 

warung dek, aku bawa uang meh beli rawon, bilannya di sini asem asem ade de, lodeh 

juga ada la iya besok kalo aku ga bisa masak aku tak beli di sini mbak. Kebetulan aku 

disuruh de Mus, Yah badan saya kok lagi gak enak makan gak enak tolong belikan 

rawon yah, gitu.Hla itu saya ngajak anak saya itu, itu ngelihat saya woh orang itu 

datang.Terus yang beli makan bilang kamu kalo jualin orag WIRESKAT itu dagangan 

mu gak dibeli orang.Aku gak mau beli disini, saya di tolak padal kemaren kemaren 

nawari, itu gak ada. Mau beli apa katanya, mau beli rawon, gak ada, hla itu masih 

panass semua, terus saya gak dikasi dek ters saya terus pulang. Ya saya merasda dek 

nangis, tapi ya batin.Lha kok disio sia. Hla itu tetangga depan warung kesini 

namanya mbak Muning bilang anu de de wagiyah, opo de, anu kowe gak usah jajan 

yo, nangis de muning nangis kasihan. Aku mau dikon ngandani warung wong keno ojo 

jajan ning kono. Engko dagangane ora payu, yowes de la wong winginane ditawani 
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og de, nek gak ditawabi aku yo ora merono, ya orang situ itu banyak yang jijik dek, ya 

orang polaman, ngampel. Kalo coblosan mau jemput pake kol, orang sini kalo ada 

kegiatan apa gitu yo dijemput pake kol kaya keluarga sama pak lurah e sendang mba.  

Bu Wagiyah 6 

Tapi gak tau nanti kalo ganti lurah lagi ini kan mau ganti lagi. Kalo sini ya 

sendangharjo.Ya saya sendirian kalo anak saya sekolah.Tapi saya kerja nyapu di 

jalan salib. Kalo jati itu punya orang sini dek, kan ini tahan nya punya orang sini. 

Rumah saya ini paling pinggir, kan romo gak tau orang mau do keluar ini kan waktu 

romo didik kan masih banyak orang terus romo beli rumah lagi dibangun. Terus romo 

didik pindah. Itu sayang sekali sama orang sini.  
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Lampiran 4 

 

Data Warga WIRESKAT 

Desa Sendangharjo RT :02/ RW:06 Blora 

( Di ambil pada tanggal 25 Juli 2013) 

No Nama L/P Umur Pendidikan Agama 

1 Agustinus Sukarji L 60 Th TL SD Katolik 

2 Magdalena Kartini P 51 Th L SD Katolik 

3 Andrianus Santosa L 19 Th L SMA Katolik 

4 Natalia Widodo P 10 Th Kelas 3 SD Islam 

5 Ali Muktar L 21 Th TL SD Islam 

6 Darsini P 23 Th TLSD Islam 

7 Thomas Muhaijir L 65 Th L STM Katolik 

8 Maria Sumarni P 53 Th TL SD Katolik 

9 Johanes Budianto L 20 Th L SMP Katolik 

10 Kusyanti P 45 Th TL SD Katolik 

11 Anny Handayani P 14 Th Kelas 1 SMP Katolik 

12 Veronika Mukiyem P 74 Th TL SD Katolik 

13 Ignatius Soleman L 60 Th L SD Katolik 

14 Theresia Karsini P 50 Th TL SD Katolik 

15 Paulus Wahyudi L 22 Th PT Katolik 

16 Elisabet Wagiyah P 50 Th TL SD Katolik 

17 Tr. Sri Budi Utami P 8 Th Kelas 2 SD Katolik 

18 Suyatin P 62 Th TL SD Islam 

19 Nuryati P 50 Th TL SD Kristen 

20 Wiji L 51 Th TL SD Islam 

21 Sukarmi P 74 Th L SD Islam 

22 Sakeus Sukijan L 78 Th L SD Katolik 

23 Rahayu Trinowati P 71 Th L SD Katolik 

24 Maria Jati P 48 Th L SD Katolik 

25 Paulus Sukardi L 69 Th L SD Katolik 

26 Maria Magdalena Sandinem P 64 Th L SD Katolik 

27 Lusia Musriah P 62 Th L SD Katolik 

28 Endro Suyono L 28 Th L SD Islam 

( Sumber : Pengolahan Data Primer Pada Tanggal 24 Juli 2013) 

Keterangan : 

TL  : Tidak Lulus 

L  : Lulus 

PT : Perguruan Tinggi 

 


