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ABSTRAK 
              
 Penyakit kusta adalah penyakit menular yang menahun dan disebabkan oleh kuman kusta 
(mycobacterium leprae) yang menyerang syaraf tepi, kulit dan jaringan tumbuh lainnya. Stigma 
tentang penyakit kusta masih merupakan masalah dalam upaya pemerintah untuk melakukan 
tindakan penanggulangan dan pemberantasan penyakit kusta. Penemuan penderita baru terkait 
dengan deteksi dini penyakit kusta di komunitas masih sangat sulit. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis hambatan pengobatan penderita kusta; peran keluarga; peran komunitas; dan peran 
petugas kesehatan di Kecamatan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini 
adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.  Informan dalam penelitian ini sebanyak dua 
puluh satu informan yang terdiri dari penderita kusta tipe PB dan MB, keluarga penderita, tokoh 
masyarakat dan petugas kesehatan. Cara pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan 
observasi. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan 
informan yang berbeda-beda mengenai penyakit kusta, mereka beranggapan gejala  ″ombeng″  
(kelainan pada kulit sehabis bekerja dari kebun) dan ″sapa tallo″(kelainan pada kulit disebabkan 
alergi telur). Sikap penderita kurang aktif dalam merespon reaksi yang terjadi di dalam tubuhnya. 
Penderita cenderung sensitif bila penyakitnya diketahui orang lain. Kepercayaan penderita yang 
meyakini akibat ″sila’ba″ (tindakan jahat dari lawan bisnisnya) dan melakukan pengobatan 
dengan cara ″metappung″ (pengobatan bedak yang dibuat oleh dukun). Hambatan peran keluarga 
disebabkan mereka belum dipahami baik tentang PHBS dan dianggap sebagai penyakit 
memalukan dan keturunan. Hambatan peran komunitas karena adanya stigma masyarakat yang 
menilai penyakit kusta sebagai penyakit ″to kambang″ (orang yang mengalami pembengkakan 
pada tubuhnya yang menakutkan). Hambatan peran petugas kesehatan disebabkan seringnya 
sibuk dengan pekerjaan lain, sehingga pengobatan penderita terkadang terabaikan dan adanya 
kontak serumah dengan penderita kusta yang terlambat berobat serta penderita menolak 
dilakukan pemeriksaan di tempat tinggalnya sehingga dapat membuka penularan pada orang lain. 
Dinas kesehatan Kabupaten lebih membuka jaringan kerjasama dengan masyarakat dan 
stakeholders lainnya agar penyakit kusta bisa teratasi dengan efektif. 
 
 

Kata kunci   :  Ombeng, sapa tallo, sila’ba, metappung, to kambang 

 

ABSTRACT 

Leprosy is a chronic infectious disease caused by bacteria and leprosy (Mycobacterium 
leprae) that attacks the nervous edge, the skin and tissue to grow. Stigma about leprosy is still 
constitute problem in the effort government to do tacling action and leprosy remove. New patient 
find concerning with leprosies early detection at community is still is so difficult. The research 
aimed to analysis the inhibition of the leprosy patients medication: patients roles (knowledge, 
attitude and trust); families role, community role, health offcials role at Tammerodo sendana, 
Majene Regency West Sulawesi Province. This was a qualitative research with the 
phenomenological approach. Informants in the research were as many as twenty one informants 
consisting of the leprosy petients of types PB and PB, patients families, community figures, and 
health afficials. Data were obtained from an interview and observasion. The data analysis 
qualitatively.The research result indicates that the different informants knowledge concerning the 
leprosy disease, the assume the ″ombeng″ : symptom (abnormalities in the skin after working on 
the farm) and ″sapa tallo″ (abnormality on the skin because of an egg allergy). The patients are 
not active in responding the reactions occurring in the bodies. The patients tend to be sensitive if 
their diseases are know by other people. The patients believe in ″sila’ba″ (criminal action from 
businees rivals) and carry out a medication by the way of ″metappung″ (powder medicine made by 
shaman). The inhibition from the families is caused by not comprehending well concerning PHBS 
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and it is regarded as a shameful and hereditary disease. The inhibition from the community role 
because the is the community stigma assuming the leprosy as the  disease of “ to kambang” 
(people who undergo swelling in the body that is dreadful). The inhibition of the health offcials 
role is because they are often busy with other work, so that the patients medication is sometimes 
negiected and there is a household contact with the leprosy patients who postpone the medication, 
the patients refuse to be examined in their homes, so that their disease can be spread to other 
people. On duty more Regency health open collaboration network with society and another 
stakeholders that leprosy can be settled by effective.  
 

Keywords : Ombeng, Sapa tallo, Sila’ba, Metappung, To kambang 
 

PENDAHULUAN 

 Saat ini, penyakit kusta dapat diobati dengan mudah dan penderita tidak 

akan mengalami kecacatan jika cepat terdeteksi dan segera dilakukan pengobatan, 

yaitu dengan cara penderita kusta harus mau berobat teratur ke puskesmas 

maupun di sarana kesehatan yang ada. Namun, untuk mengubah pandangan 

masyarakat tentang penyakit kusta dan agar mau berobat masih sangat sulit, 

sehingga hal ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di 

Indonesia (Wahyuningsih dkk., 2008). 

 Permasalahan lainnya yang harus dihadapi dalam menangani penyakit 

kusta adalah adanya rasa ketakutan yang berlebihan pada masyarakat dan petugas 

kesehatan terhadap penderita kusta. Pandangan yang salah tentang kusta sebagai 

kutukan, penyakit keturunan, atau akibat guna-guna yang mempersulit upaya 

pengobatan. Penderita dan keluarganya akan malu memeriksakan penyakit 

tersebut ke pusat pelayanan kesehatan sehingga tidak jarang penderita justru 

disembunyikan. Kondisi tertekan yang akhirnya memunculkan keputusasaan tidak 

jarang membuahkan sikap masa bodoh. Akibatnya, penyakit yang diderita 

semakin parah dan semakin membuka peluang penularan (Zulkifli, 2003). 

Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi 

Sulawesi Barat dengan tingkat endemis kusta yang tinggi. Pada tahun 2010 

terdapat 37 kasus (PB = 5 orang dan MB = 32 orang), tahun 2011 terdapat 40 

kasus (PB = 8 orang dan MB = 32 orang) dan tahun 2012 sebanyak 76 kasus (PB 

= 29 orang dan MB = 46 orang), dan di Kecamatan Tammerodo Sendana 

merupakan wilayah di Kabupaten Majene yang setiap tahunnya ditemukan kasus 

baru penderita kusta. Adapun jumlah penderita pada tahun 2010 sebanyak 3 kasus 
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(MB = 3 orang), tahun 2011 sebanyak 3 kasus (PB = 1 orang dan MB = 2 orang), 

dan tahun 2012 sebanyak 6 Kasus (PB = 1 orang dan MB = 5 orang). Hal ini 

menunjukkan bahwa kasus kusta di Kabupaten Majene masih merupakan masalah 

kesehatan masyarakat yang cukup besar (Dinkes 2012). 

Memperhatikan masalah atau hambatan pengobatan penderita kusta di 

Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene serta hasil-hasil penelitian 

tersebut diatas memperlihatkan fakta adanya hambatan pengobatan penderita 

kusta. Olehnya itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menganalisis hal-hal 

yang menghambat pengobatan penderita kusta yang meliputi analisis yang 

ditinjau dari penderita kusta  (pengetahuan, sikap dan kepercayaan), analisis peran 

keluarga, peran komunitas dan peran petugas kesehatan di Kecamatan 

Tammerodo Sendana Kab.Majene. 

 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten 

Majene Sulawesi Barat. Jenis penelitian yang digunakan  adalah Kualitatif dengan 

pendekatan Fenomenologis. 

Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini sebanyak 21 informan diambil dengan 

cara Pupossive sampling yaitu, Penderita Kusta, Keluarga penderita kusta, 

komunitas dan petugas kesehatan 

Metode Pegumpulan Data 

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui dua 

cara, yaitu Wawancara Mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara 

yang berisi tentang pertanyaan konsep pengetahuan, sikap dan kepercayaan 

penderita kusta, perlakuan keluarga penderita kusta, perlakuan komunitas dan 

perlakuan petugas. Cara pengumpulan data lain dilakukan dengan Observasi yaitu 

mengamati secara langsung terhadap berbagai aktivitas subjek terutama yang 

sesuai dengan tujuan penelitian.  

Metode Analisis Data 
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Teknik  analisis data menurut Milles dan Huberman (1984), teknik ini 

yang digunakan oleh peneliti, diterapkan melalui tiga alur, yaitu Reduksi data 

(Data Reduction), Data Display atau penyajian data dan Conclusion 

Drawing/Verification atau pencarian makna dan kata kunci peristiwa. 

 

 

 

HASIL 

Karakteristik Infoman 

 Umur informan antara 14-60 tahun, sebagian besar umur informan 35-40  

tahun, informan dalam peneliti ini adalah penderita kusta tipe PB dan tipe MB 

sebanyak 7 informan, keluarga penderita yang terdiri dari ibu kandung dan istri 

penderita sebanyak 5 informan, informan komunitas terdiri dari kepala dusun 

sebanyak 1  informan, mantan kepala desa yang juga merupakan tokoh adat 

setempat sebanyak 1  informan, kepala seksi pemerintahan kecamatan sebanyak 1 

(satu) informan, tetangga penderita sebanyak 1 (satu) informan dan teman dekat 

penderita sebanyak 1 (satu) informan. Berdasarkan tingkat pendidikan 

menunjukkan sebagian penderita kusta hanya tamat SLTP kebawah. Berdasarkan 

pekerjaan informan, adalah petani, nelayan, pelajar, wiraswasta dan pegawai 

negeri sipil 

Peran penderita kusta 

Pengetahuan  

  Selama melakukan penelitian menunjukan bahwa pengetahuan informan 

berbeda-beda tentang penyakit kusta. Pengetahuan informan tentang gejala atau 

tanda-tanda penyakit kusta tidak dipahami dengan jelas, sebab awalnya kulitnya 

hanya merah tebal dan tidak merasakan kelainan sehingga mereka menganggap 

akibat ″ombeng″  atau kelainan yang sering timbul pada kulit sehabis bekerja dari 

kebun. ″Ombeng″ dimata masyarakat merupakan hal yang biasa-biasa saja 

sehingga penderita tidak memperdulikan dan memeriksakan diri ke sarana 

kesehatan. Hal ini terungkap dari hasil kutipan wawancara mendalam sebagai 

berikut :   
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        “...itu Sudah lama saya dikena penyakit kusta tapi awalnya saya kira 
bengkak ″ombeng″  sebab baru datang dari kebun... bercak merah dibadan 
sehingga saya tidak perdulikan itu, lama kemudian baru saya ke pak mantri 
tanya…  bilang ke puskesmas cepat…”                                                                                        
                                                                   ( HS, 48 thn; HE 14 thn; MJ, 55 thn) 
 

 Informan lain menjelaskan bahwa mereka tidak memahami dengan jelas, 

sebab awalnya kulitnya hanya merah tebal dan putih seperti panu dan tidak 

merasakan ada kelainan sehingga mereka beranggapan ″sapa tallo″. Masyarakat 

setempat ini mengenal ″sapa tallo″ sebagai pantangan orang yang mengkomsumsi 

telur. Hal ini terungkap dari hasil kutipan wawancara mendalam sebagai berikut:  
         “...Saya kira ″sapa tallo″ ...sudah lama itu  merah diperutku sehingga 
tidak diperhatikan... sudah lama, kemudian tambah merah... baru mama saya 
antar saya ke puskesmas... ”  

                                                                                             (RS, 48 ;  HT, 15 thn) 

Sikap 
          Berdasarkan penuturan informan sehubungan dengan sikap  bahwa 

informan kecenderungannya tidak terbuka dengan kondisi yang mereka alami           

sehingga melakukan pengobatan dengan cara  ″metappung″ 4 yang dibuat oleh 

dukun sehingga pengobatan kesarana kesehatan mengalami kendala. Hal ini 

terungkap dari hasil kutipan wawancara mendalam sebagai berikut :  
        “...Beberapa orang yang sudah lakukan pengobatan ″metappung″… 
waktu itu saya masuk juga didukun itu minta dibuatkan juga… lama saya 
metappung, kalau metappung tidak nampak ada bengkak dikulit… tapi itu 
sudah lama...”  

                              (RS, 39 thn; FR,28 thn; HS, 48 thn; SS, 55 tahun) 
 

             Informan lain menuturkan lebih lanjut bahwa pengobatan selama enam 

bulan sering mereka tidak teratur mengkomsumsinya, sehingga berakibat fatal 

yang semestinya pengobatan enam bulan namun harus menjalani pengobatan 

selama satu tahun. Hal ini terungkap dari hasil kutipan wawancara mendalam 

sebagai berikut :  
       “...saya minum obat selama enam bulan tapi saya lanjutkan lagi selama 
enam bulan... perna saya berhenti makan obat, biasanya saya lupa minum 
obatku...”  
                                                                        (HE,14 thn; HT,15 thn; FM, 28 thn) 

Kepercayaan 

           Selama melakukan penelitian ditemukan bahwa kepercayaan informan 

tentang penyakit kusta beda-beda. Informan meyakini adanya gangguan 
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supranatural yaitu  ″sila’ba″   atau  tindakan orang lain dengan maksud untuk 

merusak usahanya dari lawan bisnisnya, karena penderita merasa tidak punya 

kelainan sehingga melakukan pengobatan ke dukun. Pengobatan ke puskesmas 

atau ke sarana kesehatan tidak cepat dilakukan ini disebabkan dengan adanya 

pemahaman tersebut. Hal ini terungkap dari hasil kutipan wawancara mendalam 

sebagai berikut : 
         “...Saya kira tindakan orang lain… sebab saya dulu hebat dilihat orang… 
usaha saya lancar, saya dikena ″sila’ba″  itu… orang berusaha merusak usaha 
saya... iya saya berobat kampung... lama kemudian tidak ada perubahan...”  
                                                                                            (SS, 55 thn; FR, 28 thn) 

 
              Informan ini lebih lanjut menjelaskan bahwa penyakit kusta dianggap 

sebagai suatu kesalahan yang pernah dia lakukan, kesalahan yang dimaksud disini 

adalah dosa yang sering dilakukan dianggap salah yang dilarang dalam agama 

Islam. Salah satu jalan menurut informan adalah memohon ampun kepada Allah, 

Hal ini terungkap dari hasil kutipan wawancara mendalam sebagai berikut :  
          “...Mungkin ini kesalahan yang perna saya buat terhadap Allah… Makanya 
saya banyak memohon ampunan dari mahakuasa… Iya  kesalahan, mungkin saya 
perna menyakiti orang lain… yang saya tidak sengaja…”                                                                                             
                                                                                                (SS, 55 thn FR, 28 thn)  

 
            Informan yang lain menuturkan penyakit kusta dianggap sebagai penyakit 

kulit yang memalukan dan berbahaya jika tidak diobati.  Hal ini terungkap dari 

hasil kutipan wawancara mendalam sebagai berikut:  
       “...Namanya kusta... ia bahaya,  itu juga katanya orang-orang itu penyakit 
memalukan, juga  kita malu bergaul sama orang lain… iya harus berobat ke 
puskesmas… orang akan menghindar dan tidak mau dekat … ini kan penyakit 
menular…” 
                                   (RS, thn 48 ;  HT, 15 thn; HE 14 thn; MJ, 55 thn) 
 

 Informan yang lain mengunkapkan bahwa penyakit kusta diyakini sebagai 

takdir, yang sudah ditentukan oleh mahakuasa, sehingga informan pasrah apa 

yang terjadi pada dirinya. Informan menjelaskan bahwa ini bukan kemauan 

mereka sehingga terjadi apa yang mereka alami sekarang. Hal ini terungkap dari 

hasil kutipan wawancara mendalam sebagai berikut:  
       “...Tidak tahu... mungkin itu sudah takdirku dan orang mengira saya seperti 
bagaimana... sebab saya tidak punya kelainan tapi mau diapa kalau sudah begini 
iya.. aku hanya sabar saja… ”                                                                                      
                                                                                                                (HS, 48 thn) 
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 Penerapan PHBS kaitannya dengan penyakit kusta, informan 

mengungkapkan bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat belum dipahami baik 

oleh masyarakat untuk melakukannya. Sehingga mereka berpendapat bahwa 

penyakit kusta adalah kehendak Tuhan dan pasrah menerima kenyataan. Hal ini 

terungkap dari hasil kutipan wawancara mendalam sebagai berikut :   

                                                                            
            “...Saya mengerti masalah itu, iya.. lihat saja bagaimana kita lihat... .Iya 
bersih yang kurasa ini...ya kalau kita dikena mau diapa sebab kemauan Tuhan... 
setiap orang pasti tidak ada yang mau kalau ada keluargnya yang menderita 
penyakit itu…’’  
                                                                          (NJ, 51 thn; RM, 49 thn; YD, 60 thn) 

 
            “...Saya betul-betul pasrah sebab aku tidak tahu harus berbuat 
bagaimana karena saya tidak tahu apa itu PHBS… beginilah kasian kalau orang 
bodoh jadi banyak yang tidak ditahu… tidak yang perna saya kasi tahu yang 
begitu…’’  
                                                                                               (AI, 39 thn; NA, 36 thn) 

 
Peran komunitas (masyarakat) 

 Masyarakat menjelaskan bahwa penyakit kusta dianggap sebagai penyakit 

menular dan penyakit yang menakutkan jadi perlu dihindari serta diyakini sebagai 

kutukan dari Tuhan sehingga masyarakat takut berteman dengan mereka. 

Masyarakat menilai penyakit kusta sebagai penyakit ″to kambang,″ atau orang 

yang mengalami pembengkakan pada tubuhnya yang menakutkan. Hal ini 

terungkap dari hasil kutipan wawancara mendalam sebagai berikut : 
             “...Selama ini yang saya lihat orang yg dikena jarang   masyarakat mau 
berteman sama mereka karna takut juga dia... jangan sampai kita tertular…”  
                                                                     (SW, 40 thn; MY, 49 thn; MD, 41 thn) 
 
        “...Penyakit ″to kambang″ orang yang dikena kutukan Tuhan... sebab dulu 
itu kalau kita tahu apa yang mereka jual orang kusta itu, kita sudah tidak mau 
beli sebab orang tua dulu sangat marah...”  
                                                                                         (AM, 48 thn; AW, 60 thn)  

 
 Masyarakat menjelaskan  kurangnya kerjasama antar pemerintah dan 

masyarakat dalam upaya mensosialisasikan tentang penyakit kusta. Sehingga 

masalah penyakit kusta tidak tertangani dengan baik di masyarakat. Hal ini 

terungkap dari hasil kutipan wawancara mendalam sebagai berikut : 
             “...Tidak ada yang mau dekat sama mereka, contohnya saja kalau kita 
shalat jumat tidak ada yang mau dekat mereka...sebab mereka takut… karna 
jangan sampai menular sama kita…” 
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                                                                                                            (MD,  48 thn) 
 
              “...Masalah partisipasi masyarakat tidak ada orang yang peduli… 
kalau petugas kabupaten tidak ada juga perna kesini di kantor camat untuk 
mensosioalisaikan penyakit kusta...seandainya ada pasti ada pemberitahuan,  
kalau saya ingat-ingat tidak ada...”  
                                                                                                             (MY, 49 thn) 
 

 Informan lain menjelaskan bahwa masyarakat dalam mengatasi penyakit 

kusta masih sulit sebab masyarakat merasa jijik berdekatan dengan mereka, 

namun masyarakat lebih mendesak ke petugas kesehatan agar lebih 

memperhatikan penderita kusta.  Ketakutan yang berlebihan pada masyarakat ini 

sehingga petugas yang menjadi sasaran oleh masyarakat agar petugas bisa lebih 

memperhatikan penderita kusta, hal ini terungkap dari hasil kutipan wawancara 

mendalam sebagai berikut:  
          “...Bagaimana bisa ada partisipasi sebab rata-rata masyarakat jijik 
kalau mau  bicara... sama orang yang dikena kusta... sehingga penderita merasa 
bahwa mereka dijauhi oleh masyarakat…”  
                                                                                          (AM, 48 thn; SW, 40 thn) 

 
              “...Sudah banyak kali saya sampaikan sama petugas kesehatan, 
bagaimana caranya agar penyakit kusta ini bisa hilang.... sebab petugas 
kesehatan yang bisa ketemu langsung penderita kusta sehingga dia yang kita 
desak... saya juga sering sampaikan selama ini ke masyarakat kalau sudah ada 
tanda-tandanya cepat ke puskesmas untuk periksa...”  
                                                                                                             (AW, 60 thn) 

 
Peran institusi (petugas kesehatan) 

 Informan mengungkapkan bahwa biasanya penderita atau keluarga 

penderita datang mengambil obatnya ke puskesmas, sering sekali petugas 

kesehatan sibuk dengan pekerjaan lain, sehingga terkesan lambat dalam 

memberikan pelayanan. Menurut informan bahwa ini bisa menjadi pemicu 

terjadinya reaksi penyakit kusta.Hal ini terungkap dari hasil kutipan wawancara 

mendalam sebagai berikut : 
            “...Sering mereka datang ambil obat itu pada kondisi petugas punya 
pekerjaan lain. Biasa petugas ini, sebentar nah... nanti saya ambilkan pak atau 
kenapa selalu datang jam seperti ini kalimat-kalimat itu menurut saya itu 
petugas ini tidak mengetahui justru ini yang bisa menjadi faktor pencetus 
terjadinya reaksi...”  
                                                                                                             (WH, 41 thn) 
          “...kalau kita melakukan pemeriksaan disekitar penderita atau 
dilingkungan penderita biasanya mereka tidak mau... jadi itu yang mempersulit 
kita memberikan dukungan... kita sebagai petugas...”  
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                                                                        (DJ, 34 thn; AS, 35 thn; HR, 35 thn) 
 
 

PEMBAHASAN 

   Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukankan 

hambatan pengobatan penderita kusta yaitu, pengetahuan informan yang berbeda-

beda mengenai penyakit kusta, mereka beranggapan gejala  ″ombeng″  (kelainan 

pada kulit sehabis bekerja dari kebun) dan ″sapa tallo″ (kelainan pada kulit 

disebabkan alergi telur). Sikap penderita yang tidak aktif dalam merespon reaksi 

yang terjadi di dalam tubuhnya. Kepercayaan penderita yang meyakini akibat 

″sila’ba″ (tindakan jahat dari lawan bisnisnya) dan melakukan pengobatan dengan 

cara ″metappung″ (pengobatan bedak yang dibuat oleh dukun). Hambatan peran 

keluarga disebabkan mereka belum dipahami baik tentang PHBS. Hambatan 

peran komunitas karena adanya stigma masyarakat yang menilai penyakit kusta 

sebagai penyakit ″to kambang″ (orang yang mengalami pembengkakan pada 

tubuhnya yang menakutkan). Hambatan peran petugas kesehatan disebabkan 

seringnya sibuk dengan pekerjaan lain.  

  Pengetahuan merupakan hasil dari “Tahu” dan terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap sesuatu obyek. Penginderaan terjadi melalui 

panca indera yaitu, penglihatan, pendengaran, penciuman rasa dan raba. Namun 

sebagian besar pengetahuan seseorang didapat melalui panca indera mata dan 

telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya perilaku seseorang, Notoatmodjo, 2003, dalam Suparyanto (2011). 

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan mengenai 

pengetahuan tentang penyakit kusta. Informan, adapun yang timbul perubahan 

merah pada kulitnya adalah ″ombeng″ dengan alasan bahwa mereka baru datang 

dari kebun,  bahkan mereka menganggap hanya ″sapa tallo″. Penelitian ini sejalan 

dengan hasil yang didapatkan Nicholls, et al., (2002), di Paraguay. Hasil 

penelitiannya menjelaskan bahwa penyakit kusta disebabkan oleh yang berkaitan 

dengan konteks keyakinan kesehatan, kusta disebabkan sebab mereka mencuci 

dalam air sungai yang dingin atau terperangkap hujan lebat ketika bekerja di luar 

ruangan, keturunan, infeksi, hukuman atas dosa-dosa.   
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  Soetarno 1994, dalam Rembulan (2012), memberikan definisi sikap adalah 

pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap 

obyek tertentu. Upaya pengobatan yang dilakukan sebelumnya adalah 

″metappung″, namun penderita penyakit kusta merasa tidak ada perubahan selama 

″metappung.″ Penderita kemudian melakukan pengobatan dipuskesmas selama 

enam bulan, akan tetapi kadangkala mereka tidak teratur mengkomsumsinya. 

Good 1987, dalam Muele (2003), membahas tentang hambatan pelayanan 

kesehatan yaitu, availabilit,  accessibility, affordability dan acceptability dari teori 

ini ada satu aspek yang merupakan hambatan pengobatan penderita kusta di 

Kecamatan Tammerodo Sendana yaitu, aspek penerimaan (acceptability)  yaitu 

yang berkaitan dengan kesesuaian sosial yang menolak untuk dilihat orang lain 

serta tidak mau dikatakan sebagai penderita kusta sehingga mempersulit 

penemuan dan pengobatan dini.  

Kepercayaan adalah sikap untuk menerima suatu pernyataan atau 

pendirian tanpa menunjukkan sikap pro atau kontra. Kepercayaan dapat tumbuh 

jika orang berulang - ulang kali mendapat informasi yang sama. Selama 

melakukan penelitian ditemukan bahwa kepercayaan informan tentang penyakit 

kusta beda-beda. Informan meyakini bahwa penyebabnya adalah ″sila’ba″ atau  

tindakan orang lain dengan maksud untuk merusak usahanya dari lawan 

bisnisnya, karena penderita merasa tidak punya kelainan sehingga melakukan 

pengobatan ke dukun. Informan menjelaskan bahwa penyakit kusta dianggap 

sebagai suatu kesalahan yang pernah dia lakukan. Informan lain menuturkan 

penyakit kusta dianggap sebagai penyakit kulit yang memalukan dan berbahaya 

jika tidak diobati. Informan mengunkapkan bahwa penyakit kusta diyakini sebagai 

takdir, yang sudah ditentukan oleh mahakuasa, sehingga informan pasrah apa 

yang terjadi pada dirinya.  

            Keluarga adalah unit yang terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala 

keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di 

bawah satu atap dalam keadaan saling tergantung. Peran keluarga 

menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal yang berhubungan dengan 

posisi dan situasi tertentu, Depkes RI, 1988, dalam Hero (2013). Perilaku Hidup 



 
 

12 
 

Bersih dan Sehat belum dipahami oleh masyarakat untuk melakukannya, sehingga 

mereka berpendapat bahwa penyakit kusta adalah kehendak Tuhan. Peran 

keluarga dalam upaya pengobatan kepada penderita terkesan lambat dalam 

mengantarkan keluarganya ke puskesmas karena adanya kepercayaan dari 

masyarakat bahwa akibat ″silaba″, ″ombeng″, dan ″sapa tallo″. Penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin (2013), di  

Puskesmas Banyuanyar Sampang. Hasil penelitian bahwa peran keluarga dalam 

memelihara lingkungan rumah yang sehat terhadap penyakit kusta adalah 

sebagaian besar (56%) baik, artinya keluarga mendukung adanya peran yang baik 

terhadap penderita penyakit kusta.   

         Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan adalah keadaan individu, 

keluarga maupun masyarakat umum ikut serta bertanggungjawab kesehatan diri, 

keluarga maupun kesehatan masyarakat dan lingkunganya, Depkes RI, 1997, 

dalam Syafutri (2011). Partisipasi masyarakat dalam mengatasi penyakit kusta 

masih kurang sebab masyarakat merasa jijik berdekatan dengan mereka. Adanya 

stigma di masyarakat yang menilai penyakit kusta sebagai penyakit ″to kambang″.  

             Menurut levey dan loomba, 1973, dalam Hadi (2012), menyatakan bahwa 

pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara 

bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 

perseorangan keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Informan 

mengungkapkan bahwa ada sedikit kendala yang didapatkan dilapangan untuk 

penemuan penderita kusta, karena masyarakat tidak mau memeriksakan 

kesehatannya dan takut ketahuan menderita kusta  dan efeknya penderita tidak 

mau berobat. Masa perjalanan atau inkubasi penyakit kusta selama dua sampai 

lima tahun, jadi terasa sulit untuk mendiagnosa suatu penyakit oleh petugas 

kesehatan. Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan di Nepal 

oleh Raffe, et al., (2013). Studi ini menunjukkan bahwa layanan spesialis yang 

diperlukan dan terus memberikan dukungan kritis yang signifikan dalam 

pendekatan sistem kesehatan yang terintegrasi terhadap diagnosis dan manajemen 

dari reaksi kusta. 
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 KESIMPULAN DAN SARAN 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan informan yang berbeda-

beda mengenai penyakit kusta, mereka beranggapan gejala  ″ombeng″  (kelainan 

pada kulit sehabis bekerja dari kebun) dan ″sapa tallo″ (kelainan pada kulit 

disebabkan alergi telur). Sikap penderita yang tidak aktif dalam merespon reaksi 

yang terjadi di dalam tubuhnya. Penderita cenderung sensitif bila penyakitnya 

diketahui orang lain. Kepercayaan penderita yang meyakini akibat ″sila’ba″ 

(tindakan jahat dari lawan bisnisnya) dan melakukan pengobatan dengan cara 

″metappung″ (pengobatan bedak yang dibuat oleh dukun). Hambatan peran 

keluarga disebabkan mereka belum dipahami baik tentang PHBS dan dianggap 

sebagai penyakit memalukan dan keturunan. Hambatan peran komunitas karena 

adanya stigma masyarakat yang menilai penyakit kusta sebagai penyakit ″to 

kambang″ (orang yang mengalami pembengkakan pada tubuhnya yang 

menakutkan). Hambatan peran petugas kesehatan disebabkan seringnya sibuk 

dengan pekerjaan lain, sehingga pengobatan penderita terkadang terabaikan dan 

adanya kontak serumah dengan penderita kusta yang terlambat berobat serta 

penderita menolak dilakukan pemeriksaan di tempat tinggalnya sehingga dapat 

membuka penularan pada orang lain. Peran tugas promosi kesehatan hendaknya 

lebih proaktif dalam memberikan informasi mengenai penyakit kusta kepada 

masyarakat sehingga diharapkan tidak ada lagi stigma negatif terhadap penderita 

kusta. Dinas kesehatan Kabupaten lebih membuka jarigan kerjasama dengan 

masyarakat dan stakeholders lainya agar penyakit kusta bisa teratasi dengan 

efektif. 
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