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Pendahuluan 
Stigma berperan dalam berbagai penyakit dan kondisi. Banyak orang dengan penyakit 

atau kondisi yang terstigma memiliki tantangan dalam dua cara berbeda. Di satu sisi, 

mereka mengalami gejala dan cacat yang diakibatkan oleh penyakit dan, jika ada, 

akibat efek samping pengobatan. Di sisi lain, mereka memiliki tantangan berbagai 

stereotype dan prasangka dari orang lain dan dari diri mereka sendiri yang 

menghasilkan pemahaman dari penyakit dan kondisi tersebut. Stereotipe dan 

prasangka ini yang menjadi dasar munculnya diskriminasi, penutupan diri secara social 

dan penutupan diri. Ini mengakibatkan orang-orang yang memiliki penyakit dan kondisi 

terstigma memiliki sedikit kesempatan untuk menjalani hidup mereka dalam hal 

pendidikan, pekerjaan, perkawinan, kehidupan berkeluarga, agama, rumah dan 

kesehatan daripada mereka yang tidak memiliki penyakit dan kondisi yang terstigma 

dan kondisi dan kemampuan yang sama. 

Leprosy sering dilihat sebagai gambaran dari kondisi kesehatan yang terstigma. Di luar 

berbagai pencapaian luar biasa dalam hal pengendalian dan pengelolaan program 

leprosy, leprosy masih dinilai sebagai isu kesehatan masyarakat yang penting. Di tahun 

2014, India melaporkan angka kasus bar yang paling tinggi (125,785), diikuti oleh Brazil 

(31,064) dan Indonesia (17,025). Walaupun kini manifestasi dari pengucilan dan 

diskriminasi sudah lebih ringan dengan lebih sedikit pengasingan, stigma masih 

menjadi kenyataan bagi banyak orang yang terjangkit penyakit ini. Dampak dari stigma 

leprosy beragam antara individu dan kisaran dari akibat minor sampai kejadian paling 

parah (contoh: perceraian, bunuh diri, hilangnya pendapatan). Manifestasi stigma amat 

beragam tergantung dari tingkat keparahan cacatnya, gender, status social, dan usia. 

Masyarakat yang memiliki hubungan pasien leprosy, seperti keluarga dan teman, 

mungkin juga dapat terstigma. Akibatnya, orang yang terkena leprosy kerap menutupi 

penyakitnya, yang menambah bebang lagi untuk mereka. 

Para professional dan peneliti di bidang kesehatan kini memiliki kesadaran yang besar 

terhadap pentingnya intevensi untuk mengurangi stigma. Berbagai penelitian dilakukan 

untuk mengurangi stigma dalam kesehatan mental, epilepsy dan HIV/AIDS, namun 

hanya sedikit penelitian yang focus pada leprosy. Dari berbagai intervensi untuk 

mengurangi stigma yang dijabarkan dan diteliti, ada tiga intervensi yang dinilai 

menjanjikan: counselling, contact dan pengembangan sosio-ekonomi. Pemberdayaan 

memiliki peran dalam setiap intervensi tersebut. Efek dari tiga intervensi ini masih 

belum diketahui. Tujuan umum dari tesis ini adalah untuk meningkatkan pemahaman 

mengenai stigma leprosy dan menilai efek dari intervensi pengurangan stigma. 

Pemahaman ini akan menghasilkan rekomendasi berupa strategi untuk pengurangan 

stigma yang efektif dan berkelanjutan sesuai kebutuhan dan kekuatan masyarakat. 

Pemahaman ini juga akan menambah khasanah ilmu dalam pengurangan stigma  

secara umum. 
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Teori 
Konseptualisasi stigma terkait dengan kesehatan telah berkembang seiring waktu oleh 

para peneliti dari berbagai disiplin ilmu (contoh: psikologi, psikiatri, kesehatan umum, 

sosiologi, antropologi) dan terkadang untuk kondisi kesehatan yang spesifik. Fokus 

individu untuk berbagai konseptualisasi adalah kritikan penting dan banyak teori yang 

tak disampaikan oleh pengalaman hidup orang yang mengalami stigma. Stigma yang 

berhubungan kesehatan yang dijelaskan dalam thesis ini adalah:

Sebuah proses social, yang dialami atau diantisipasi, bercirikan pengasingan, 

penolakan, rasa bersalah, atu devaluasi yang merupakan akibat dari pengalaman, 

persepsiatau antisipasi yang layak dari penilaian social yang merugikan mengenai 

seseorang atau sekelompok orang yang mengalami masalah kesehatan tertentu. 

(Weiss 2006:280)

Ilmuwan telah menjabarkan berbagai tipe stigma (contoh: stigma internal, stigma yang 

dialami, tindakan stigma), berbagai tingkat dimana stigma terjadi (contoh: structural, 

social, dan invidu), and berbagai kompnen stigma (contoh: pelabelan, stereotipe, 

hilangnya status, dan diskriminasi). Tipe, tingkat dan komponen yang berbeda ini saling 

berhubungan. Beberapa ilmuwan menekankan pentingnya pemahaman konteks 

(kehidupan sehari-hari, dan juga sejarah dan kultur) untuk konseptualisasi stigma. 

Dimensi stigma yang fundamental lainnya menyangkut seberapa jauh penyakit atau 

kondisi tersebut dapat ditutupi dan apakah tindakan tersebut disengaja atau tidak. 

Ilmuwan telahmenyatakan bahwa orang yang hidup dengan penyakit atau kondisi yang 

terstigma terkadang digambarkan sebagai obyek, sebagai korban yang pasif, yang 

mana mereka tetap melakukan respon aktif terhadap stigmatisasi mereka. Dengan 

demikian agensi adalah konsep penting dalam mempelajari hubungan yang terstigma. 

Tidak mengejutkan bahwa stigma umumnya diketahui sebagai masalah yang kompleks 

dan persisten. 

Konseptualisasi stigma yang kompleks dan persisten memiliki implikasi untuk menilai 

sebuah stigma. Pemahaman kita mengenai stigma mempengaruhi bagaimana cara 

stigma tersebut dinilai dan kapasitas kita untuk menilai stigma pada akhirnya 

mempengaruhi bagaimana kita memahami stigma. Ilmuwan berpendapat pentingnya 

mendapatkan sudut pandang dari berbagai partisipan dan untuk menggunakan 

beberapa metode jika kita ingin mengerti bagaimana stigma leprosy mempengaruhi 

hidup si penderita dan orang di sekitarnya. Hingga kini metode kuantitatif adalah yang 

paling sering digunakan untuk menilai stigma dibandingkan metode kualitatif. Pilihan 

untuk metode kuantitatif termasuk skala-skala yang telah dikembangkan. Keduanya 

perlu di-validasi sesesuai budaya setempat sebelum diaplikasikan ke dalam konteks 

studi tertentu.

Terbukti bahwa intervensi pengurangan stigma dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah stigma yang kompleks dan persisten ini, namun teori pengurangan stigma 
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belum banyak dikembangkan. Berdasarkan beberapa teori saya mengembangkan 

hipotesa bahwa dalam memahami stigma leprosy dalam konteks local adalah sangat 

penting. Dalam upaya mengurangi stigma, persepsi, ide, dan opini berbagai pemangku 

kepentingan setempat harus menjadi titik awal. Sudut pandang dunia yang berbeda dan 

pola pikir perlu dibuat sejelas mungkin agar dapat menerima dan menunjukkan 

kompleksitas yang ada dalam konsep stigma tersebut. Kedua, hipotesa saya bahwa 

pendekatan pengurangan stigma harus mengangkat akar masalah dari stigma. Hal ini 

termasuk rasa takut berubah dan kepercayaan religi dan adat mengenai sebab 

musabab. Terakhir, saya membangun hipotesa bahwa pendekatan multi-level (contoh: 

intrapersonal, antar-personal, dan komunitas) dan pendekatan dengan beragam segi 

adalah penting untuk intervensi pengurangan stigma. Sebaliknya, hasil positif akan 

berkurang dengan seiringnya waktu.

Desain Riset
Pertanyaan riset utama yang membawa tesis ini adalah: 

Bagaimana stigma leprosy dapat dipahamidan disampaikan dalam cara yang 

pantas, efektif, dan berkelanjutan dan inti pengetahuan dari pengurangan stigma 

dapat dikembangkan?

Pertanyaan riset utama dijelaskan lebih lanjut dalam 5 sub-pertanyaan dibawah ini:

1.  Bagaimana pemahaman mengenai leprosy dan apa pengalaman orang yang 

terdampak leprosy dan yang tidak terdampak leprosy di Kabupaten Cirebon, 

Indonesia?

2.  Bagaimana pola pikir yang berbeda mempengaruhi pelaksanaan proyek 

pengurangan stigma transdisipliner?

3.  Bagaimana wawasan dapat ditingkatkan dari pelaksanaan intervensi pengurangan 

stigma leprosy di Kabupaten Cirebon Indonesia?

4.  Apakah validitas cultural dari Social Distance Scale (SDS) dan Explanatory Model 

Interview Catalogue Community Stigma Scale (EMIC-CSS) di Kabupaten Cirebon, 

Indonesia?

5.  Apakah efek dari intervensikontak pada stigma leprosy di Kabupaten Cirebon, 

Indonesia? 

Riset yang dijelaskan pada tesis ini adalah bagian dari proyek Stigma Assessment and 

Reduction of Impact (SARI) yang berlangsung dari tahun 2010 sampai 2015. Studi 

intervensi yang menggunakan pendekatan transdisplin juga dilaksanakan. Dengan 

pendekatan Interactive Learning and Action (ILA) ini, digunakan berbagai macam sudut 

pandang dan pengetahuan dari berbagai actor juga diintegrasikan. 

Kabupaten Cirebon di Jawa Barat dipilih sebagai area penelitian dan pelaksanaan 

proyek. Daerah ini memiliki jumlah kasus leprosy baru yang tinggi dan – menurut ahli 

setempat – lebih banyak stigma leprosy dibanding kabupaten lain. Secara 
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administrative, kabupaten ini terdiri dari 40 kecamatan, yang di bagi menjadi area studi 

penyelidikan (10 kecamatan) dan area intervensi/control (30 kecamatan). 30 kecamatan 

intervensi/control dipilih secara acak untuk sepasang intervensi atau menjadi area 

control. Populasi studi utama adalah orang yang terdampakleprosy dan anggota 

masyarakat di kabupaten Cirebon. Anggota masyarakat termasuk tokoh penting seperti 

professional bidang kesehatan, guru, pemimpin agama dan pemimpin desa. 

Proyek SARI mengikuti lima fase pendekatan ILA: tahap penyelidikan, fase mendalam, 

fase integrasi, fase penentuan prioritas dan perencanaan tindakan, fase implementasi. 

Karena proyek SARI ingin mengukur efek intervensi, maka diaturlah baseline dan final 

survey. Instrumen yang digunakan selama baseline dan final survey dicoba selama pilot 

and validation study sebelum dimulainya baseline. Proyek ini juga mempekerjakan 

asisten riset dari area setempat untuk menjadi bagian dari Tim SARI. Enam dari periset 

dan asisten riset adalah orang dengan disabilitas atau terdampak leprosy.

Berbagai metode baik kualitatif maupun kuantitatif telah diterapkan di studi ini. 

Metode-metode termasuk wawancara mendalam, diskusi focus groups responden 

berbeda-beda setiap fase. Sebagai contoh refleksi personal, notulen rapat, wawancara 

s, selama studi penyelidikan (fase mendalam)sebanyak 53 wawancara mendalam dan 

17 diskusi focus group dilaksanakan dengan berbagai pemangku kepentingan. Untuk 

menilai dampak dari intervensi kontak di antara para warga maka sebanyak 49 

wawancara semi-struktur dan 259 wawancara skala dilaksanakan. Berbagai strategi 

seperti tringulasi dan pemeriksaan peserta dilaksanakan untuk meningkatkan validitas 

data. Isu etis seperti kerahasiaan dan emosi yang dapat muncul selama wawancara 

juga dipertimbangkan. 

Bagian 1 Memahami desain intervensi pengurangan stigma
Studi pada Bab 4 menyediakan pemahaman terhadap pengalaman orang dengan 

leprosy dan pemahaman mereka dan para tokoh penting di Kabupaten Cirebon terhadap 

leprosy, yang menekankan kepada aetiology, perawatan, efek sampingdan spiritualitas. 

Leprosy dipahami oleh partisipan riset secara berbeda dan terkadang secara 

berlawanan dan pemahaman ini mempengaruhi sikap pribadi dan kebiasaan terhadap 

leprosy. Pengalaman seperti diskriminasi, pengasingan, devaluasi, mungkin masih 

relevan ke beberapa orang namun mungkin tidak untuk beberapa orang lain. Dampak 

negative cenderung berkurang seiring waktu, namun beberapa orang dengan leprosy 

– termasuk mereka yang tidak memiliki kecacatan atau tanda-tanda yang kasat mata – 

terus menderita walaupun sudah dinyatakan sembuh sejak lama. Sebagai tambahan, 

dampak dari orang yang terdampak leprosy dan sikap mereka yang tidak terdampak 

saling berkaitan dengan aspek lain dari identitas seseorang (contoh: gender, usia atau 

status sosio-ekonomi). Memahami keseluruhan persepsi dan asosiasinya dengan 

penyakit adalah sangat penting dalam memahami sikap dan prilaku terhadap leprosy.

Studi yang dijabarkan pada Bab 5 fokus pada pengalaman wanita yang terdampak 
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leprosy, dengan mempertimbangkan apakah mereka menutupi atau membuka status 

mereka, dan melihat khususnya kepada agencynya. Sikap menyembunyikan adalah efek 

langsung dari stigma. Apakah leprosy – dengan sengaja atau tidak – disembunyikan 

atau diungkapkan adalah beragam di studi ini. Tak jarang pasangan (suami) mengetahui 

namun beberapa wanita tidak memberitahu orang lain. Pengungkapan membuka 

kesempatan untuk perawatan tapi juga menghasilkan pengalaman negatif. 

Penyembunyian mencegah kedua hal tersebut namun penyembunyian harus diatur dan 

kemudian ada beban yang terus dibawa sendirian. Lebih lanjut lagi, bagaimana orang 

bersikap terhadap leprosy dan stigma adalah penting dalam analisa para wanita. Di 

studi ini, adalah sangat penting bagi wanita untuk bersikap secara terbuka melawan 

struktur kekuasaan yang ada dan focus kepada hal-hal yang perlu dicapai. Tiga sumber 

agency diidentifikasi: spiritualitas agama, hubungan, dan tujuan atau harapan untuk 

sembuh. Studi ini menekankan bahwa teori stigma yang ada mampu memberikan sudut 

pandang yang valid dan berguna, namun ada resiko hilangnya pengalamanan social dan 

psikologis yang positif yang mampu memberikan pola dasar untuk mengurangi stigma. 

Proyek SARI adalah contoh penelitian transdisiplin. Dari pemangku kepentingan ilmiah 

dan social seperti organisasi penyandang cacat nasional, professional bidang 

kesehatan di puskesmas dan penyandang leprosy yang saling bertemu dan 

bekerjasama untuk membahas masalah stigma yang kompleks dan persisten. Studi di 

Bab 6 menyangkut analisa pola pikir para pemangku kepentingan yang terlibat selama 

pelaksanaan intervensi. Studi ini mampu mengidentifikasikan perbedaan dalam sikap 

hingga validitas ilmiah dan etika riset, intervensi dan timing yang diharapkan berbeda-

beda, model intrinsic yang saling berlawanan, dan berbagai sikap terhadap orang yang 

terdampak leprosy. Dalam riset transdisiplin, keberagaman memang diinginkan dan 

sengaja dicari, namun hal ini juga dapat membawa masalah yang serius seperti 

keputusan mengenai desain studi, timing dan pendekatan. Diversitas dalam riset 

interdisiplin selalu diinginkan dan diupayakan, namun dapat mengarah kepada 

tantangan yang lebih besar, contohnya keputusan mengenai disain studi, penentuan 

waktu, dan pendekatan-pendekatan. Dengan membuat pola pikir secara eksplisit, studi 

ini mencoba meningkatkan pemahaman tentang bagaimana menghadapi dengan 

perbedaan yang mampu menimbulkan masalah. Tak jarang, muncul pengakuan 

kekuasaan dinamis itu penting dan hubungan yang bermakna diperlukan namun 

memerlukan waktu, fleksibilitas, dan komitmen dari semua yang terlibat. 

Bagian 2 Memahami dan menilai efek intervensi pengurangan stigma
Bab 7 menggambarkan pengalaman awal dengan konseling sebagai pendekatan 

pengurangan stigma berdasarkan sudut pandang konselor awam dan konselor sebaya 

(lay and peer counsellors). Keterlibatan orang yang terdampak leprosy adalah salah 

satu kekuatan interensi ini. Orang yang terdampak leprosy, yang menjadi konselor 

sebaya merasakan tanggung jawab yang tinggi terhadap rekan sebaya mereka, merasa 

bersemangat untuk membagi ilmu yang baru mereka dapatkan dan dipercaya oleh para 

klien mereka. Walaupun partisipasi merupakan kekuatan yang umum, namun hal 
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 tersebut juga menimbulkan masalah. Berbagi ilmu mengenai leprosy dengan klien 

adalah tugas penting bagi konselor awam dan konselor sebaya dalam studi ini, namun 

beberapa konselor sebaya terlalu bersemangat dalam menyampaikan ilmu mereka 

sehingga tidak mendengarkan klien mereka. Tantangan lain berhubungan dengan 

keinginan untuk menutupi penyakit. Kekhawatiran tentang mengungkapkan penyakit 

masih alasan bagi penderita untuk menolak konseling. Melalui pengamatan dan analisa 

berbagai tahap proses konselor awam dan konselor sebaya menunjukkan potensi dan 

halangan untuk pendekatan ini. Studi ini menyimpulkan bahwa baik konselor awam dan 

konselor sebaya memiliki banyak potensi dan menunjukkan halangan yang perlu di 

bahas agar dapat menjadi strategi pengurangan stigma leprosy yang efektif dan pantas.

Bab 8 memberikan pemahaman mengenai strategi pengurang stigma yang lain: video 

partisipatif. Strategi ini menekankan pada dampak video partisipatif ke para pembuat 

video yang memiliki leprosy dan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana 

menangani kesulitan di masa depan. Analisa menunjukkan bahwa video partisipatif 

memberikan beragam kesempatan kepada para partisipan untuk mendapatkan manfaat 

dengan cara yang berbeda-beda. Beragamnya dampak intervensi membuat sulit untuk 

menentukan apa yang sebenarnya berkontribusi untuk mengurangi stigma dan untuk 

siapa. Total ada 11 faktor yang di identifikasi melalui video partisipatif mana yang 

memberikan kontribusi mengurangi stigma (contoh: rasa kebersamaan, pengetahuan, 

ilmu, percaya diri yang meningkat). Analisa ini juga meningkatkan pemahaman dari 

tantangan yang ada. Cacat tangan yang dimiliki beberapa partisipan menghambat 

partisipan mengoperasikan kamera. Tantangan yang lebih sulit adalah rasa ingin 

menutupi penyakit, karena penayangan video di desa mereka sendiri adalah hal yang 

berlebihan bagi beberapa partisipan. Dengan menimbang tantangan-tantangan 

tersebut, video partisipatif memiliki potensi untuk mengangkat stigma paling tidak ke 

tiga level: intra personal, antar personal, dan masyarakat. 

Efek dari intervensi pengurangan stigma pada masyarakat juga perlu di evaluasi. Bab 9 

menjabarkan validasi silang budaya dari dua instrument untuk menilai aspek stigma 

social: EMIC-CSS dan SDS. Temuan ini menunjukan bahwa berdasarkan standard 

internasional saat ini, EMIC-CSS dan SDS memiliki validitas yang cukup untuk menilai 

stigma social terhadap leprosy di populasi Kabupaten Cirebon yang berbicara bahasa 

Indonesia. Hal ini menjanjikan, namun juga ada dua refleksi yang penting. Pertama, 

walaupun sudah ada validitas dari instrument saat ini, beberapa saran diajukan untuk 

perbaikan di masa mendatang. Kedua, pengumpulan data dapat membuat 

ketidaknyamanan atau kecemasan diantara pewawancara dan hal ini perlu ditangani 

atau disampaikan, contohnya, dengan pelatihan komprehensif bagi para pewawancara. 

Dengan demikian perlu adanya usaha berkelanjutan dalam pengembangan skala dan 

pedoman pelaksanan untuk mereka gunakan.

Setelah merancang tiga intervensi pengurangan stigma dan melaksanakannya di 

Kabupaten Cirebon , dampak dari semua interensi kemudian dinilai. Efek dari intervensi 



277

Ringkasan

kontak dijabarkan di Bab 10. Tujuan utama dari intervensi ini adalah untuk mengurangi 

stigma di tingkat masyarakat. Intervensi kontak proyek SARI terdiri dari contact events 

yang mana terdapat sebuah presentasi interaktif, kemudian dilakukan sebuah 

testimonial, video ditayangkan dan didiskusikan, dan komik dibagikan untuk dibawa 

pulang dan didiskusikan. Tujuan sekundernya adalah untuk memberdayakan para 

penderita leprosy melalui aktifitas yang berhubungan dengan intervensi. 

Aktifitas ini termasuk membuat video dan komik. Total, 91 contact event telah 

dilaksanakan di 2 desa yang langsung meraih sekitar 4,400 warga masyarakat (rata-

rata 49 per event). Intervensi ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan 

tentang leprosy dan merubah prilaku terhadap leprosy menjadi lebih positif. Dampak 

besar juga terlihat di masyarakat yang menghadiri contact events. Mereka diajak untuk 

meneruskan pesan dari event tersebut ke orang lain dan pada survey akhir, diperkirakan 

80% dari mereka benar melakukannya. Beberapa diantara mereka melakukannya secara 

luar biasa, dengan menyebar ilmu yang baru diketahui ke 50 s/d 100 warga masyarakat 

lainnya. Beberapa data mengenai pengetahuan dan sikap diambil langsung setelah 

contact event dan beberapa diantaranya sekitar 20 bulan setelah acara tersebut, yang 

mengindikasikan bahwa ada dampak jangka panjang dar intervensi ini. Beberapa 

temuan menunjukan tingkat pengetahuan tetap stabil, sementara pengembangan 

prilaku agak berkurang seiring waktu. Beberapa perubahan dalam sikap akibat dari 

contact event juga turut dilaporkan. Secara keseluruhan, intervensi kontak memiliki 

dampak positif terhadap beberapa proxy stigma, yang berarti hal tersebut adalah 

sebuah intervensi pengurangan stigma yang efektif. 

Diskusi dan kesimpulan 
Pada akhir dari tesis ini saya menyimpulkan bahwa pemahaman stigma leprosy dalam 

konteks local, menggali penyebab stigma dan pendekatan multi level dalam berbagai 

segi adalah penting dalam intervensi pengurangan stigma. Saya menambahkan analisa 

dari konteks dan penjelasan pemahaman kompleksitas dan persistensi stigma dan 

persistensi yang menjadi inti masalah stigma juga memberikan bekal dan sumberdaya 

untuk menanganinya. 

Dalam diskusi tesis ini saya memberikan empat wawasan dalam bagaimana menangani 

kompleksitas dan persistensi stigma. Pendekatan pertama adalah mendesain, 

implementasi dan menilai intervensi pengurangan stigma dengan bekerja dengan 

warga yang mengerti konteks local dan memiliki pemahaman mendalam mengenai 

stigma, termasuk penyebab dan konsekuensinya. Di kasus SARI, orang yang terjangkit 

leprosy dan memiliki disabilitas direkrut sebagai asisten riset. 

Dengan melibatkan orang yang tepat dan menciptakan lingkungan yang mana mereka 

dapat belajar dan berpikir adalah kunci dalam mengurangi stigma. Pendekatan kedua 

adalah penyelidikan konteks local dengan focus pada persepsi, kebutuhan dan 

kekuatan orang yang terjangkit leprosy dan pemangku kepentingan lainnya. Di proyek 
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SARI, kami menggabungkan semua temuan dalam studi penyelidikan kedalam desain 

intervensi pengurangan stigma. Ketiga, intervensi konseling, kontak dan pengembangan 

sosio-ekonomi sebagai intervensi gabungan sudah jelas menjadi pendekatan multi-

level dan multi-segi. Menariknya, elemen tunggal dari intervensi SARI seperti aktifitas 

video partisipatif juga menunjukan potensi untuk mengangkat stigma secara multi level 

dan multi segi. Hal ini bermanfaat untuk dua alasan. Jika intervensi pengurangan stigma 

hanya diangkat dengan satu mekanisme maka kemungkinan efeknya akan berkurang 

seiring dengan waktu, karena mekanisme lainnya masih dipaksakan. Namun juga 

penting bahwa partisipan bisa diuntungkan dengan kebutuhan mereka sendiri yang 

mungkin berbeda diantara setiap partisipan. Keempat, jarak yang yang diciptakan 

karena pengurangan stigma harus diganti dengan sesuatu yang baru. Intervensi 

pengurangan stigma yang bertujuan untuk mengurangi pengucilan (eksklusi) harus 

dapat mendorong inklusi dalam waktu yang sama. Sikap dan prilaku ini dapat 

dijabarkan sebagai sikap afirmasi dan tindakan afirmatif. 

Tesis ini berkontribusi ke teori stigma dalam beberapa cara. Pertama, walaupun 

pengalaman stigma dan konsekuensinya mirip dengan stigma dengan kondisi 

kesehatan yang lain, di Negara lain di seluruh dunia, studi ini memastikan bahwa 

pemahaman dan pengalaman setiap individutetap berbeda-beda. Kedua, studi ini 

mengidentifikasikan tiga tema dalam teori stigma yang kurang perhatian dan 

berkontribusi terhadap setiap hal berikut: penyembunyian, kapasitas untuk bertindak, 

dan pengalaman kontradiktif. Ketiga, pendekatan transdisiplin diperkirakan akan 

bermanfaat jugadi setting lain dan untuk obyektifitas lain di masa mendatang. Proyek 

yang menggunakan pendekatan transdisiplin bisa menjadi lebih hati-hati terhadap 

awal prilaku dan keberagaman pola pikir melalui analisa pola pikir. Pengalaman SARI 

menunjukan proyek pengurangan stigma transdisiplin perlu membangun kesadaran 

dinamika kekuatan, pengembangan hubungan dalam tim dan dengan pemangku 

kepentingan dan membangun struktur yang tepat untuk belajar dan berpikir. Keempat, 

kesulitan menilai sebuah konsep seperti stigma adalah kesenjangan dalam teori 

stigma yang disebutkan oleh yang lain dan tesis ini mengilustrasikan bagaimana 

seseorang dapat menilai stigma dan kesulitan berpikir sebagai salah satu 

tantangannya. Kelima, saya telah mengilustrasikan bahwa reflesi pada posisionalitas 

pada riset transdisiplin adalah berharga. Khususnya, sejak dalam tipe riset ini, sikap 

melibatkan akademis disiplin lain dan pemangku kepentingan lain dapat berakibat 

konflik yang lebih rumit dan tujuan utama dari co-creation adalah lebih menuntut. 

Akhirnya, saya memikirkan konsep stigma. Saya berpendapat bahwa ilmuwan perlu 

lebih hati-hati bagaimana mereka mengaplikasikan konsep stigma, jika mereka menulis 

atau berbicara tentang mereka yang mengalami stigma secara bijaksana dan 

terhormat dan hati-hati dalam peran mereka dalam menyebarkan pesan ini ke 

akademis, pembuat kebijakan, praktisi dan orang yang mengalami stigma, di masa ini 

dan masa mendatang. 

Saya menyimpulkan bahwa kompleksitas dan persitensi stigma yang menyulitkan usaha 
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pengurangan stigma juga menciptakan peluang. Karena adanya kompleksitas, banyak 

isu yang dapat diangkat dan karena persistensi, ada beberapa umpan balik yang terus 

berputar yang bisa memberika perubahan positif. Dalam setiap konteks yang 

dimengerti dengan benar, isu-isu dan umpan balik yang terus berputar dan perlu 

diangkat cukup menjadi perhatian. Dengan demikian, kompleksitas dan persistensi 

stigma harus dipahami dan dapat digunakan dengan baik melalui peluang yang muncul 

dalam kompleksitas tersebut. 

           




