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Abstrak 

Para pengungsi Syiah Sampang asal Madura saat ini menetap di rumah susun di Sidoarjo. 

Kondisi rumah susun tersebut jauh dari bersih, selain itu para penghuninya juga merasakan 

stres akibat tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Permasalahan yang dihadapi oleh 

pengungsi ini ialah perilaku bersih dan sehat yang kurang baik sehingga menimbulkan 

banyak penyakit diantara penghuninya serta adanya ketidakpastian nasib sebagai pengungsi 

yang menyebabkan stres. Intervensi yang dilakukan ialah memberikan psikoedukasi berupa 

penyuluhan hidup bersih dan sehat serta manajemen stress.  
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Pendahuluan 

Setiap individu tidak akan terlepas 

dari memikirkan berbagai macam aspek 

yang ada di kehidupan ini, seperti 

keluarga, keuangan, pekerjaan, 

pendidikan, ketidakpastian akan masa 

depan maupun kejadian traumatis pada 

masa lalu. Tak jarang dikarenakan 

memikirkan aspek tersebut maka akan 

menimbulkan stress kronis. Stres ini juga 

dapat mengakibatkan penurunan sistem 

imun dalam tubuh. Setiap individu 

berpotensi mengalami stres, terlebih jika 

mengalami kejadian traumatis. Hal inilah 

yang dialami oleh para pengungsi Syiah 

Sampang asal Madura yang saat ini 

mengungsi di Sidoarjo. 

Pengungsi syiah sampang memiliki 

latar belakang budaya Sampang, Madura. 

Para pengungsi bertempat tinggal di 

Jemundo, Sidoarjo sejak enam tahun yang 

lalu, ketika konflik yang mengakibatkan 

tempat tinggal mereka di desa habis 

terbakar oleh massa. Konflik pengungsi 

dengan warga yang ada di Madura 

disebabkan karena perbedaan aliran 

agama. Pak Ustad sebagai kepala Syiah 

mailto:tanalin.norfirdausi@gmail.com
mailto:meishintad@yahoo.com

