
Pada dasarnya komunikasi te-
rapeutik merupakan komunikasi
interpersonal (antarpribadi) yang
profesional mengarah pada tujuan
kesembuhan pasien dengan titik

kualitas hubungan interpersonal. spesialis jiwa seyogianya menem-
patkan pasien bukar sekadar ob-
yek, melainkan juga subyek yang
punya iatar belakang sosiai buda-
ya nilai harapan, ferasaan, ke-

inginan,
dan ke-
khawatir-
an sena
mendam-
bakan ke-
bahagia- ,
an.

Keem-
pat sikap
positif. Si-
kap ini
melihat
orang lain
sebagai
manusi4
individu
yang patut
dihargai.
Menerima
tidak ber-
afii me-
nyetujui
semua pe-
rilaku
orang lain
atau rela
menang-
gung aki-
bat perila-
kurrya. Te-

naga medis spesialis jiwa me-
nyampaikan semua informasi
yang diperlukan mengenai manfa-
at dan risiko pengobatan. Semen-
tara ifu, pasien sendiri yang mem-
pertimbaagkan dan memutuskan
apa yang terbaik bagi dirinya.

Kelima, kesetaraan. Dalam si-
kap kesetaraan, tenagamedis tidak
mempertegas perbedaan. Status
bolehjadi berbeda, tetapi komuni-
kasi tenaga medis dengan pasien
tidak vertikal. Tenaga medis tidak
menggurui, tetapi berbincang pa-
da tingkat yang sama. Dengan ke-
seta.raan, tenaga medis mengomu-
nikasikan penghargaan dan rasa

hormat pada perbedaan pandang-
an dan keyakinan. Hubungan te-
naga medis spesialis jiwa dengan
pasien harus dianggap sebagai hu.
bungan antara mitra medis yang
saling membutu}kan untuk me-
meran gi keadaan sakit pasie n.

Komunikasi terapeutik
Komunikasi terapeutik ini akan

efektif hanya melalui penggunaan
dan latihan yang sering. Melatih
diri menggunakan komunikasi in-
terpersonal yang terapeutik akan
,meningkatkan kepekaan tenaga
medis terhadap perasaan pasien.
Saat pasien mengungkapkan ke-
luhamy4 pada saat itulah peng-
obatan daiam proses terapeutik
sudah dimulai. Keterampilan ko-
munikasi terapeutik bukan bawa-
an, melainkan dipelajari. Sayang
banyak tenaga medis spesialis jiwa
yang tidak menyadari hal ini.

Menfingat banyalmya pendu-
duk yang mengalami gangguan ji-
wa dan kemungkinan rendahnya
kesadaran akan arti penting ko-
munikasi terapeutit saya kira bi-
dang kajian komunikasi terapeu-
tik ini perlu dikemtiangkan di per-
guruan tinggi. Bidang kajian ini sa-
ya kira justru lebih penting bagi
para calon ahli spesialis jiw4 dok-
ter, bidan dan perawa! sarjana ke-
sehatan, apoteker. dan manajer ru-
mahsakit.

Pada ikhirnya, sudah saamya
pemerintah daerah/dinas kese-
latan berupaya meningkatkan
sumber daya yang dimiliki, seperti
sumber daya manusi4 fasilitas,
dan kebijakan kesehatan mental
yang mendukung, untuk meng-
atasi masa-lah kesehatan mental
yang saat ini sudah mempriha-
tinl<an.
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Kedu4 empati. Dalam empati,
tenaga medis spesialis jiwa ikut
serta secara emosional dan inte-
lektual dalam pengalaman pasien.

tolak saling
memberi-
kan penger-
tian antara
tenaga me-
dis spesialis
jiwa dan pa-
sien. Kegu-
naan komu-
nikasi tera-
peutik ada-
lah mendo-
rong dan
menganjur-
kan kerja
sama mela-
lui hubung-
an tenaga
rnedis spe-
sialis jiu,a
dengan pa:
sien. Kuali-
tas hubung-
an ini akan
memberi-
kan dampak
terapeutik
yang mem-
percepat
proses ke-
sembuhan
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pasien. Komunikasi interpersonal
terapeutik memiliki lima kuaiitas
umum yang perlu dipertimbang-
kan unfuk menciptakan interaksi
efektif, bermalma. dan memuas-
kan.

Peftam4 keterbukaan. Agar ko-
munikasi interpersonal antara te-
naga medis spesiaJis jiwa dan pasi-
en meiahirkan hubungan inter-
personai yang efektif, dogmatisme
harus digantikan dengan sikap ter-
buJ<a. Sikap terbuka tenaga medis
spesialis jiwa mendorong timbul-
nya saling pengertian, saling
menghargai, dan yang paling pen-
ting saling mengembangkan

Berempati berarti membayang-
kan diri kita pada kejadian yang
menimpa pasien. Dengan empati
tenaga medis spesialis jiwaberusa-
ha melihat seperti pasien melihat
dan merasakan seperti pasien me-
rasakannya. Empati dan kepeduli-
an mereka terhadap pasien ter.
nyata mengurangi kecemasan dan
mening;katkan kesehatan pasien
secaraumum.

K€tig4 sikap menduJ<ung. Sikap
mendukung adaiah sikap yang me-
ngUrangi sikap defensifdalam ko-
munikasi. Orang bersikap defensif
bila ia tidak menerim4 tidak jujur,
dal tidak empatik. Tenaga medis


