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ABSTRAK 
 Penelitian ini mendeskripsikan secara mendalam bagaimana penyandang cacat kusta 
membangun resiliensi untuk dapat beresiliensi hingga dapat membaur dengan masyarakat. Resiliensi 
yang dimaksud merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk terlepas dari sebuah kesulitan dan 
trauma yang dihadapi (Reivich & Shatte, 2003). 
 Penelitian dilakukan pada para penyandang cacat kusta yang memiliki skor resiliensi sangat 
tinggi dari hasil screening dengan menggunakan The Resilience Scale. Hasil dari screening dipilih 3 
subjek yang akan diwawancarai oleh peneliti tentang resiliensi subjek. Wawancara dilakukan dengan 
menggunakan pedoman wawancara umum.  
 Hasil analisis data penelitian secara umum menunjukkan bahwa para penyandang cacat kusta 
ini menghadapi hambatan terkait ekonomi, penerimaan sikap orang-orang terdekat serta pernikahan. 
Proses pengembangan faktor pembentuk resiliensi para penyandang cacat kusta berbeda setiap 
individunya, namun mereka tetap bisa beresiliensi dengan baik dan dapat menjalani kehidupan 
dengan lebih nyaman dan bahagia. 

Kata kunci : kusta. penyandang cacat kusta, resiliensi  
 

ABSTRACT 
 This study is to deeply describe how disabled people with leprosy build their resilience to 
blend in with the community. Resilience is an ability to soar in spite of the hardship and trauma they 
face (Reivich & Shatte, 2003).  
 This study conducted on disabled people with leprosy that have a high resilience score from 
the screening test using The Resilience Scale. Result of the screening is 3 subject chosen to interviewed 
about their resiliency by the researcher. The interview was conducted using interview guideline. 
 From the analysis of the research data, generally shown that disabled peopled with leprosy 
encounter an obstacle related to economic, acceptance of relatives and marriage. The process of 
developing resilience factors for disabled people with leprosy are different from each individual, but 
still having good resilience and can live comfortably and happily. 
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PENDAHULUAN 

 Kusta menurut Kementrian Kesehatan (2015) adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi 
Mycobacterium Leprae. Menurut WHO (2016) definisi kusta adalah penyakit infeksi kronis yang 
disebabkan oleh Mycobacterium Leprae, acid-fast, dan rod-shaped bacillus. Pada tahun 2014 pasien 
baru yang terdiagnosa kusta sebanyak 213.899 jiwa (WHO, 2016). Penderita kusta yang terdata 
menunjukkan 94%  berasal dari 13 negara, yakni Banglades, Brazil, Republik Demokratik Kongo, 
Ethiopia, Indonesia, Myanmar, Madagaskar, Nepal, Nigeria, Filipina, Sri Lanka, dan Tanzania. 
Berdasarkan data Kementrian Kesehatan Republik Indonesia pada periode tahun 2008-2013 pada 
tahun 2013 ditemukan kasus baru sebesar 6,96% per 100.000 penduduk Indonesia. Kasus kusta baru 
tahun 2013 paling tinggi rata-rata berada di Pulau Jawa yakni Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa 
Tengah. Kasus kusta baru terbesar berada di Jawa Timur, hal ini ditunjukkan dengan menembus angka 
4.132 kasus baru. Jumlah tersebut sangat tinggi dibanding dengan provinsi lain karena rata-rata 
kisaran angka kasus barunya tidak lebih dari 2.180 kasus baru 
 Besarnya jumlah penderita kusta ini peneliti melihat bahwa banyak permasalahan sosial dan 
psikologis yang muncul, serta memperburuk keadaan yang ada. Stigma masyarakat luas tentang 
penderita kusta sangat beragam dan bahkan ada yang tidak masuk akal. Menurut Kemenkes (2015) 
stigma tersebut menghambat upaya seseorang dengan kusta serta keluarganya untuk menikmati 
kehidupan sosial yang wajar seperti individu yang lainnya. Menurut (Rafferty, 2005) stigma kepada 
penderita kusta di kehidupan nyata oleh banyak orang berpengaruh secara fisik, psikologis, sosial dan 
kesejahteraan ekonomi mereka. Dalam penelitian tersebut menurutnya stigma disebabkan oleh 
berbagai hal yang membuat image penderita kusta ini menjadi buruk, serta tidak mudah untuk 
menghapus stigma tersebut. 
 Dalam penelitian lain oleh (Van Brakel, 2003) menyebutkan bahwa kusta dan stigma yang 
meliputinya memiliki dampak yang mendalam bagi kehidupan penderita kusta, yakni berdampak pada 
pernikahannya, pekerjaan, hubungan interpersonal, aktivitas di waktu luang dan pelayanan di 
kehidupan sosial serta fungsi religius para penderita. Dari stigma yang terbentuk itu penderita kusta 
sering dikucilkan dari komunitas, dihina, ditolak dan dibenci (De Stigter, De Geus, & Heynders, 2000). 
Banyak penderita kusta yang terdampak secara mental bukan karena penyakit yang diderita, 
melainkan karena penolakan dari lingkungan sekitar mereka (Rafferty, 2005). Dampak stigma bagi 
kehidupan penderita kusta di identifikasi memiliki empat domain, yakni emosi, pikiran, perilaku dan 
hubungan (ILEP, 2011). Pada penelitian (Lusli, 2015) dijelaskan berbagai macam dampak stigma bagi 
penderita kusta, terutama yang dikaji melalui empat domain yakni emosi, pikiran, perilaku dan 
hubungan. 
 Stigma menimbulkan banyak konsekuensi yang berbahaya namun pada beberapa individu 
yang dapat mengembangkan beberapa strategi coping dengan baik dapat menyadari tentang hak-hak 
mereka, serta memiliki pekerjaan yang dapat berkontribusi pada pendapatan keluarga (Lusli, 2015). 
Dalam penelitian lain juga dijelaskan bahwa harus dikembangkannya strategi coping disetiap tahapan 
kehidupan untuk dapat menghadapi stigma dan diskriminasi (Casanova S. , 2012). 
 Stigmatisasi terhadap keberdayaan diri dapat membantu individu untuk mengembangkan 
resiliensi terhadap stressor (Shih, 2004). Selain itu Benson (Casanova S. , 2012)mengembangkan aset 
internal dan eksternal juga merupakan bagian dari proses resiliensi. Sehingga dalam penelitiannya 
(Shih, 2004) menyatakan bahwa konsep dari mengembangkan resiliensi psikologis dalam menghadapi 
stress dan kesulitan bukan merupakan sebuah hal yang baru. Berdasarkan penelitian tersebut 
menyatakan bahwa stigma merupakan sebuah stressor yang besar, namun para penyandang cacat 
kusta dapat menghadapi stressor stigma tersebut jika mengembangkan strategi coping yang tepat.  
Stigmatisasi terhadap keberdayaan diri juga penting untuk para penyandang cacat kusta agar dapat 
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mengembangkan resiliensi terhadap stressor yang dihadapi. Hal tersebut membuat resiliensi menjadi 
penting untuk para penyandang cacat kusta dalam menghadapi stressor dan menjalani kehidupan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana penyandang 
cacat kusta dalam membangun resiliensi untuk dapat beresiliensi hingga dapat membaur dengan 
masyarakat. Manfaat dari penelitian ini adalah meberikan pandangan baru pada masyarakat terkait 
resiliensi para penyandang cacat kusta, serta diperkayanya kajian  ilmiah terkait resiliensi sebagai 
salah satu konsep yang harus dimiliki oleh setiap individu agar dapat bangkit dari suatu masalah atau 
kondisi yang tidak nyaman. 
 Penyakit kusta menurut Kementrian Kesehatan (2015) adalah penyakit yang disebabkan oleh 
infeksi Mycobacterium Leprae. Menurut World Health Organization (2016) definisi kusta adalah 
penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium Leprae, acid-fast, dan rod-shaped bacillus. 
Penderita kusta mengalami deformitas sebagai komplikasi yang berupa kecacatan pada bagian tubuh 
seperti pada wajah, tangan dan kaki. Para penderita cacat kusta mendapatkan perlakuan buruk dari 
masyarakat yang diakibatkan oleh stigma. Menurut Kemenkes (2015) stigma adalah pandangan 
negatif dan perlakuan diskriminatif terhadap orang yang mengalami cacat kusta, sehingga 
menghambat upaya penderita cacat kusta untuk menikmati kehidupan sosial yang wajar seperti 
individu yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari perlakuan diskriminatif terjadi dalam hal kesempatan 
mencari lapangan pekerjaan, beribadah di rumah-rumah ibadah, menggunakan kendaraan umum, 
mendapatkan pasangan hidup, dan lain sebagainya (Kemenkes, 2015). 
 Penderita cacat kusta yang dapat menghadapi tekanan dari masyarakat dan lingkungan serta 
dapat hidup dengan nyaman maka seseorang tersebut dapat beresiliensi. Resiliensi adalah 
ketangguhan untuk menangani kesulitan dengan berani dan percaya diri dengan tidak mudah 
menyerah. Resiliensi merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk terlepas dari sebuah kesulitan 
dan trauma yang dihadapi (Reivich & Shatte, 2003). Resiliensi menurut Reivich dan Shatte (2003) 
tersebut dapat dilakukan untuk overcoming yakni kemampuan untuk tetap fokus dan dapat 
menentukan secara jelas sikap mana yang dapat dikontrol. Steering through kemampuan untuk 
menyelesaikan masalah mereka dan tidak mudah putus asa untuk menemukan berbagai solusi serta 
tetap pada jalur yang benar. Bouncing back merupakan sebuah kemampuan untuk tetap yakin bahwa 
kemampuannya dapat mengontrol segala hal yang ada dihidupnya, serta seseorang yang dapat bangkit 
kembali secara cepat dari sebuah trauma merupakan seseorang yang tahu bagaimana cara 
menggunakan koneksi dengan orang lain untuk mengatasi trauma yang mereka rasakan. Reaching out 
merupakan sebuah kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan penuh dengan pencapaian dan 
berarti. Terdapat tujuh faktor pembentuk dari resiliensi yang dikemukakan oleh Reivich dan Shatte 
(2003), tujuh faktor yang dapat mempengaruhi resiliensi tersebut adalah emotion regulation atau 
lebih akan lebih jelasnya disebut dengan regulasi emosi. Regulasi emosi ini adalah sebuah kemampuan 
seorang individu untuk dapat tetap tenang pada kondisi yang tertekan. Impulse control (pengendalian 
impuls) merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seorang individu untuk mengendalikan 
keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dalam diri. Optimism (optimisme) 
merupakan sebuah kemampuan untuk dapat melihat masa depan dengan cemerlang. Causal analysis 
ini ditujukan pada kemampuan seseorang untuk mengindentifikasi penyebab sebuah masalah yang 
mereka hadapi secara tepat dan akurat. Empathy merupakan sebuah kemampuan untuk memahami 
dan peduli terhadap orang lain, yang mana empati ini berkaitan dengan kemapuan untuk membaca 
tanda-tanda kondisi emosional serta psikologis seseorang. Self-efficacy adalah sebuah hasil dari 
pemecahan masalah yang berhasil, selain itu self-efficacy adalah sebuah cerminan dari keyakinan 
seseorang bahwa mereka mampu untuk memecahkan masalah yang dialami serta mencapai 
kesuksesan. Reaching out merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk mendapatkan hikmah dari 
masalah yang telah dilalui dalam kehidupan. Sehingga para penderita kusta yang dapat beresiliensi 
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dengan baik dapat menjalani kehidupannya dengan terus berusaha sehingga mendapatkan kehidupan 
yang lebih sejahtera dan bahagia. 
 
 

METODE 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan adalah metode 
atau pendekatan studi kasus. Unit analisis dari penelitian ini adalah penderita penyakit kusta yang 
mengalami deformitas sebagai komplikasi yang berupa kecacatan pada bagian tubuh seperti wajah, 
tangan dan kaki. Penderita cacat kusta merupakan penderita yang memiliki kemampuan resiliensi 
yakni yang memiliki ketangguhan untuk menangani kesulitan dengan berani dan percaya diri dengan 
tidak mudah menyerah. Subjek penelitian tentang resiliensi pada penyandang cacat kusta merupakan 
subjek penderita kusta yang mengalami kecacatan akibat penyakit kusta serta mengalami 
permasalahan dalam hidup terkait penyakit kusta. Subjek yang dipilih juga merupakan sujek yang 
memiliki skor resiliensi paling tinggi berdasarkan hasil screening dengan alat ukur resiliensi yakni The 
Resilience Scale yang sebelumnya harus diisi oleh subjek. Teknik penggalian data yang digunakan oleh 
peneliti dalam melakukan penelitian tentang resiliensi pada penyandang cacat kusta ini adalah 
wawancara. Pada penelitian ini pendekatan wawancara yang digunakan adalah dengan pedoman 
umum. Teknik analisis data yang digunakan oleh peniliti dalam penilitian tentang resiliensi pada 
penyandang cacat kusta ini adalah teknik analisis tematik. Analisis tematik merupakan proses 
mengkode informasi yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema atau indikator yang kompleks 
ataupun kualifikasi yang terkait dengan tema. Teknik pemantapan kredibilitas yang digunakan pada 
penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data ini digunakan oleh peneliti dengan cara 
menggunakan tiga subjek dalam penelitian ini dan menggunakan significant other dari masing-masing 
subjek serta menggunakan hasil observasi langsung dari peneliti terhadap perilaku subjek sehari-hari. 
 

HASIL PENELITIAN 
 Para penyandang cacat kusta memiliki perjalanan kehidupan masing-masing yang 

berbeda satu sama lain. Penyandang cacat melalui kehidupannya dengan berproses agar 

dapat mengembangkan kemampuan resiliensinya dengan baik. Para penyandang cacat kusta 

harus memiliki tujuh kemampuan dasar yang dapat mengembangkan kemampuan resiliensi 

mereka, tujuh kemampuan tersebut merupakan kemampuan meregulasi emosi, 

mengendalikan dorongan dari dalam diri, optimis, mampu mengetahui penyebab kesulitan 

yang dihadapi, empati, self efficacy, dan mengambil hikmah dari permasalahan yang dihadapi. 

Tujuh kemampuan tersebut tidak dimiliki subjek dengan urutan yang sama, terdapat 

beberapa kemampuan yang dimiliki lebih dulu dibanding dengan kemampuan lainnya. 

Berikut merupakan gambar proses resiliensi setiap subjek : 
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 Permasalahan khusus yang kerap kali muncul dari para penyandang cacat kusta ini 

terkait kondisi ekonomi mereka yang kurang baik. Kondisi ekonomi yang buruk tersebut 

muncul pada hampir setiap topik wawancara yang dilakukan. Para penyandang cacat kusta ini 

memiliki banyak kendala yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi mereka yang lemah. Para 

penyandang cacat kusta pasti ingin mewujudkan berbagai keinginan dan cita-cita mereka, hal 

tersebut tergambar dari berbagai pernyataan mereka yang menunjukkan bahwa mereka terus 

berusaha dengan berbagai macam cara agar keinginan dan cita-citanya dapat terwujud. Akan 

tetapi untuk mewujudkan keinginan serta cita-cita tersebut para penyandang cacat kusta ini 

harus melihat keadaan mereka secara realistis bahwa biaya yang dibutuhkan untuk 

mewujudkan keinginan dan cita-cita mereka tersebut tidak sedikit. Para penderita cacat kusta 
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ini telah berusaha, namun jika mereka mengingat keadaan ekonomi mereka saat ini 

sepertinya untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita tersebut akan sangat susah. 

 Penerimaan terhadap perilaku orang terdekat juga menjadi masalah bagi para 

penyandang cacat kusta. Para penyandang cacat kusta pasti memiliki masa-masa dimana 

mereka kerap diejek, dikucilkan serta ditolak oleh lingkungan sekitar mereka, pada awal masa 

terkena penyakit kusta pasti mereka memiliki perasaan yang kacau karena harus dapat 

menerima kenyataan bahwa dirinya harus hidup dengan penyakit kusta serta harus 

menerima ejekan dari lingkungan sekitar. 

 Permasalahan terkait pernikahan juga erat dengan penderita cacat kusta. Penyandang 

cacat kusta merupakan sosok yang tidak mudah diterima dalam lingkungan masyarakat 

karena penyakit yang diderita. Masyarakat umum masih menganggap bahwa penderita kusta 

patut untuk dijauhi karena penyakitnya dapat menular. Selain itu bentuk fisik penderita kusta 

yang sangat berbeda dengan orang lain membuat masyarakat umum ada yang ketakutan 

dengan kondisi tersebut atau bahkan jijik jika melihat keadaan penderita. Bagi penderita 

cacat kusta yang belum memiliki pasangan hidup hal tersebut menjadi masalah tersendiri. 

Mereka akan kesusahan dalam mencari pasangan hidup yang dapat menerima kondisi 

fisiknya. 

 
DISKUSI 

 Penyandang cacat kusta merupakan penderita kusta yang mengalami deformitas 

sebagai komplikasi yang berupa kecacatan pada bagian tubuh seperti wajah, tangan, dan kaki 

Tarusuraya dan Halim dalam (Rohmatika, 2009). Penyandang cacat kusta dan stigma 

merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan, stigma adalah pandangan negatif dan 

perlakuan diskriminatif terhadap orang yang mengalami cacat kusta, sehingga menghambat 

upaya penderita cacat kusta untuk menikmati kehidupan sosial yang wajar seperti individu 

yang lain (Kemenkes, 2015). Awal mulanya label atau cap bahwa penderita kusta itu 

berbahaya bagi sesamanya sebab kusta dapat menular, diturunkan kepada anak-anak, dan 

lebih celaka lagi bahwa penyakit kusta dianggap sebagai akibat dari kutukan Tuhan (Tarigan, 

2013). Penderita cacat kusta dihadapkan dengan berbagai masalah yang muncul dari penyakit 

yang diderita, hal tersebut diperparah dengan stigma yang ada menjadikan penyandang cacat 
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kusta ini terasing, menjalani hari dengan tidak bermakna, susah menjalin relasi sosial dan 

berinteraksi, serta membatasi diri (Tarigan, 2013). 

 Para penyandang kusta harus mampu melewati segala kesulitan dan halangan yang 

mereka miliki. Agar dapat melewati segala kesulitan dan halangan yang dihadapi perlu 

sebuah kemampuan yang dapat membuat para penyandang cacat kusta untuk tetap mampu 

berusaha hingga semua kesulitan dan halangannya terselesaikan. Kemampuan tersebut ialah 

resiliensi, Individu yang resilien memiliki sistem yang mana sistem tersebut digunakan untuk 

menempa diri diri dan mengatasi masalah dengan lebih bijaksana, teliti dan penuh dengan 

semangat (Reivich & Shatte, 2003). Resiliensi merupakan sebuah kemampuan seseorang 

untuk terlepas dari sebuah kesulitan dan trauma yang dihadapi (Reivich & Shatte, 2003). 

Terdapat tujuh faktor pembentuk dari resiliensi, ketujuh faktor tersebut ialah emotion 

regulation, impulse control, optimism, causal analysis, empathy, self efficacy dan reaching out. 

 Faktor pembentuk resiliensi yang pertama adalah emotion regulation, merupakan 

kemampuan seorang individu untuk dapat tetap tenang pada kondisi yang tertekan (Reivich & 

Shatte, 2003). Para penyandang cacat kusta yang memiliki kemampuan untuk resilien 

memiliki pemahaman terhadap emosi yang dirasakan dengan baik. Para penyandang cacat 

kusta yang menjadi subjek dalam penelitian ini mengakui bahwa saat mengetahui dirinya 

mengidap penyakit kusta merasa kaget dan marah. Ketika mereka mengetahui bahwa akan 

terjadi kecacatan pada bagian tubuhnya mereka malu dan menyesal. Serta ketika perlakuan 

orang lain yang cenderung mengucilkan mereka merasakan kecewa, sedih dan minder. 

Mengekpresikan emosi dengan cara yang benar baik itu emosi positif atau pun negatif 

merupakan suatu hal yang benar dan sehat, sehingga dapat mengekspresikan emosi dengan 

tepat merupakan bagian dari resiliensi (Reivich & Shatte, 2003).  Sikap penyandang cacat 

kusta yang mengikuti penelitian ini kepada perlakuan orang-orang disekitar mereka yang 

cenderung mengucilkan dan membatasi ruang gerak adalah mengabaikan semua perlakuan 

tersebut serta menjalani situasi tersebut dengan penuh kesabaran karena banyak orang lain 

yang sebenarnya tidak mempunyai cukup pengetahuan terkait penyakit kusta. 

 Faktor yang kedua adalah impulse control, yang merupakan sebuah kemampuan yang 

dimiliki seorang individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan 
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yang muncul dalam diri (Reivich & Shatte, 2003). Setiap penyandang cacat kusta yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini mereka masing-masing memiliki keinginan yang ingin 

diwujudkan, meskipun demikian keterbatasan fisik yang dimiliki para penyandang cacat 

kusta tidak menghalangi mereka untuk tetap berusaha mewujudkan keinginannya dengan 

terus berusaha, selalu bersabar serta berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Seseorang yang 

memiliki impulse control yang baik akan tetap fokus terhadap suatu permasalahan atau hal 

yang dihadapi, serta memiliki perencanaan dalam melakukan suatu hal (Reivich & Shatte, 

2003). Sehingga para penyandang cacat kusta yang menjadi subjek penelitian ini memiliki 

kemampuan untuk tetap fokus terhadap satu hal yang dihadapi serta memiliki perencanaan 

dalam mewujudkan keinginannya. 

 Optimism adalah faktor ketiga yang merupakan sebuah kemampuan untuk dapat 

melihat masa depan dengan cemerlang (Reivich & Shatte, 2003). Tidak hanya mampu 

memandang masa depan yang cerah, namun seseorang juga harus mampu berusaha untuk 

masa depan yang lebih cerah. Para penyandang cacat kusta ini yakin bahwa cita-citanya 

dimasa mendatang akan terwujud karena mereka telah berusaha dengan keras. 

 Faktor keempat adalah causal analysis. Causal analysis ini ditujukan pada kemampuan 

seseorang untuk mengindentifikasi penyebab sebuah masalah yang mereka hadapi secara 

tepat dan akurat (Reivich & Shatte, 2003). Para penyandang cacat kusta menyadari bahwa 

penyebab orang lain tidak dapat menerima dirinya adalah penyakit kusta yang dideritanya, 

orang lain kerap menghindari interaksi dengan para penyandang cacat kusta karena takut 

tertular penyakit kusta. Mengetahui hal tersebut para penyandang cacat kusta yang menjadi 

subjek berusaha untuk menyadarkan orang lain agar tidak takut tertular penyakit kusta 

dengan cara menyampaikan bagaimana sebenarnya penyakit kusta. 

 Empathy merupakan sebuah kemampuan untuk memahami dan peduli terhadap orang 

lain, yang mana empati ini berkaitan dengan kemapuan untuk membaca tanda-tanda kondisi 

emosional serta psikologis seseorang (Reivich & Shatte, 2003). Seseorang yang memiliki 

kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang positif karena ia mampu 

menempatkan diri pada posisi orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain dan 

memperkirakan maksud orang lain (Reivich & Shatte, 2003). Hidup dengan penyakit kusta 
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dan kecacatannya tidak lantas membuat para penyandang cacat kusta ini hanya memikirkan 

dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang-orang diseklilingnya. Jika para penyandang 

cacat kusta ini memahami bahwa ada orang lain yang mengalami kesusahan atau kesedihan 

mereka tidak segan untuk membantu. 

 Self-efficacy merupakan faktor keenam dari resiliensi, adalah sebuah cerminan dari 

keyakinan seseorang bahwa mereka mampu untuk memecahkan masalah yang dialami serta 

mencapai kesuksesan (Reivich & Shatte, 2003). Para penyandang kusta ini memiliki 

keyakinan bahwa semua permasalahan yang dihadapinya akan selesai dengan terus berusaha, 

bersabar dan berdoa agar Tuhan membantu serta mengabulkan apa yang mereka usahakan. 

Selain itu mereka juga berusaha terus menerus dengan tidak berputus asa maka para 

penyandang cacat kusta ini dapat terus berusaha hingga semua permasalahan yang dihadapi 

dapat terselesaikan. 

 Faktor dari resiliensi yang terakhir adalah reaching out yang merupakan sebuah 

kemampuan seseorang untuk mendapatkan hikmah dari masalah yang telah dilalui dalam 

kehidupan (Reivich & Shatte, 2003). Subjek 1 dan 2 merupakan penyandang cacat kusta yang 

menarik hikmah bahwa terus berusaha, bersabar dan berdoa merupakan hal penting yang 

mereka dapatkan dari perjalanan panjang kehidupan mereka dengan penyakit kusta. Selain 

itu subjek 2 ini mendapatkan hikmah yang dapat merubah sifatnya yang keras kepala. Serta 

bagi subjek 3 yang sejak kecil merupakan anak yatim piatu dan dibesarkan oleh keluarga 

bibinya mendapat hikmah bahwa sesungguhnya kelurga serta teman-temannya masih 

menyayangi dirinya bagaimana pun keadaannya. 

 Kesulitan biasanya meliputi keadaan hidup negatif yang diketahui statistik terkait 

dengan kesulitan penyesuaian (Luthar & Cicchetti, 2000). Kesulitan dapat berupa kesulitan 

sehari-hari yang tidak dapat dielakkan, atau pun hal-hal yang menyebabkan kemunduran 

yang cukup besar atau trauma (Reivich & Shatte, 2003). Stigma masyarakat luas tentang 

penyandang cacat kusta sangat beragam dan bahkan ada yang tidak masuk akal. Selain itu 

stigma tentang isu disabilitas atau cacat yang dikarenakan penyakit kusta juga menjadi titik 

sentralnya (Tarigan, 2013). 
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 Halangan yang terkait kondisi ekonomi ini memang sangat erat dengan kehidupan 

penyandang cacat kusta, setiap penderita cacat kusta pasti memiliki permasalahan masing-

masing terkait dengan kondisi ekonomi dan pekerjaan. Dalam penelitian Rafferty (2005) 

seseorang dengan penyakit kusta mungkin kehilangan pekerjaan mereka karena penyakit 

yang bersarang ditubuh mereka, hal tersebut berasosiasi dengan keterbatasan yang dimiliki 

sehingga terdapat perilaku kerja yang terganggu karena dampak negatif penyakit kusta 

tersebut. Ketika hal tersebut terjadi, mereka kehilangan arti dari dukungan keluarga dan 

sering kali kehilangan kepedulian dari komunitas mereka, kemudian hilangnya harga diri 

mereka (Rafferty, 2005). 

 Stigma yang terbentuk itu penderita kusta sering dikucilkan dari komunitas, dihina, 

ditolak dan dibenci (De Stigter, De Geus, & Heynders, 2000). Bagi penderita kusta penyakit ini 

menyebabkan kehilangan yang sangat mendalam, karena mereka kehilangan siapa diri 

mereka yang sesungguhnya (Rafferty, 2005). Ketika hal tersebut terjadi, mereka kehilangan 

arti dari dukungan keluarga dan sering kali kehilangan kepedulian dari komunitas mereka, 

kemudian hilangnya harga diri mereka (Rafferty, 2005). Hal tersebut seperti yang dialami 

oleh subjek 2. Ketika mengetahui bahwa subjek menderita penyakit kusta subjek 2 bukan 

hanya mendapat dukungan dari keluarga terdekat namun subjek juga mendapatkan 

penolakan dari saudara kandungnya. Saudara subjek mengejek subjek hingga membuatnya 

sakit hati dan hingga saat ini tidak dapat memaafkan kesalahan saudaranya meskipun 

saudara yang dimaksud telah meminta maaf. Subjek menganggap bahwa saudaranya telah 

mencoreng harga dirinya. 

 Menurut Kemenkes (2015) stigma tersebut menghambat upaya seseorang dengan 

kusta serta keluarganya untuk menikmati kehidupan sosial yang wajar seperti individu yang 

lainnya. Diskriminasi yang muncul seperti kesempatan mencari kerja, beribadah di rumah 

ibadah, menggunakan kendaraan umum, mendapatkan pasangan hidup, dan lain-lain. Banyak 

penderita kusta yang terdampak secara mental bukan karena penyakit yang diderita, 

melainkan karena penolakan dari lingkungan sekitar mereka (Rafferty, 2005). Dampak yang 

ditimbulkan dari penyakit kusta dan kecacatan yang ditimbulkan berpengaruh terhadap 

hubungan interpersonal penyandang cacat kusta menjadi terhambat. Bagi penderita cacat 
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kusta yang belum memiliki pasangan hidup hal tersebut menjadi masalah tersendiri. Mereka 

akan kesusahan dalam mencari pasangan hidup yang dapat menerima kondisi fisiknya. Begitu 

pula ketika penyandang cacat kusta ini mencari pasangan hidup, seperti yang dialami oleh 

subjek 3. Subjek 3 mengaku malu untuk mendekati perempuan karena kondisi fisik serta 

penyakit kusta yang dideritanya. Subjek mengaku takut ditolak oleh perempuan yang 

disukainya karena subjek memiliki kecacatan dan penyakit kusta. Hak itu terjadi karena 

subjek pernah mengalami penolakan oleh perempuan yang mana perempuan tersebut non 

kusta. Sehingga subjek yakin bahwa perempuan yang sama-sama menderita penyakit kusta 

akan lebih bisa menerima keadaan dirinya dibanding perempuan non kusta. 

 
SIMPULAN 

 Berdasarkan berbagai penjelasan pada bab sebelumnya bahwa penderita cacat kusta 

mengalami banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh penyakit dan kecacatan yang 

diderita. Banyaknya permasalahan yang terjadi menuntut para penderita cacat kusta untuk 

mengatasi semua permasalahan tersebut. Untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan 

dan kesulitan yang dialami para penyandang cacat kusta harus memiliki kemampuan untuk 

dapat bangkit dari kesulitan yakni resiliensi.  

 Resiliensi tersebut dapat tercapai ketika penderita cacat kusta memiliki kemampuan 

untuk meregulasi emosi. Kemampuan regulasi emosi yang dimiliki para penyandang cacat 

kusta yakni dapat memahami emosinya. Serta dapat mengekspresikan emosi tersebut dengan 

menyampaikan alasan dan pengetahuan kepada orang lain sehingga dapat menerima kondisi 

mereka. Para penyandang cacat kusta juga dapat mengkontrol impuls, kemampuan ini 

digambarkan dengan usaha mereka untuk berusaha mencapai hal yang diinginkan dengan 

cara yang benar. Sikap optimis juga dimiliki para penyandang cacat kusta, mereka mendorong 

diri mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta yakin dapat 

mencapai cita-cita. Para penyandang cacat kusta juga dapat menganalisis  penyebab orang 

lain tidak dapat menerima kondisinya karena penyakit yang diderita, dengan mengetahui hal 

tersebut mereka menyampaikan kepada orang lain agar tidak takut tertular. Selain peduli 

kepada diri mereka sendiri para penyandang cacat kusta juga dapat memahami perasaan 

orang lain dan tidak segan mereka membantu. Berempati tidak hanya membahas tentang 
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peduli kepada orang lain, namun juga memahami tanda psikologis orang lain yang tidak dapat 

menerima diri mereka. Para penyandang cacat kusta yakin bahwa diri mereka dapat melewati 

segala kesulitan dan mewujudkan keinginan mereka dengan terus berusaha, tidak putus asa, 

bersabar, dan berdoa kepada Tuhan. Hal terpenting para penyandang cacat kusta harus dapat 

menarik sebuah hikmah bahwa mereka harus terus berusaha dan tidak pantang menyerah, 

bersabar dan selalu berdoa meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa serta selalu 

menyadari bahwa keluarga masih menyayangi mereka bagaimana pun kondisinya.  
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