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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan anasilis dan temuan-temuan yang peneliti peroleh di lapangan, 

maka untuk menjawab permasahalan-permasalahan yang telah dirumuskan 

peneliti akan mengungkapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Belum adanya kesatuan tindakan antar lembaga yang terlibat, karena tidak 

adanya kesepakatan bahwa orang dengan gangguan jiwa terlantar akan 

ditangani dengan tindakan yang sama. Dinas Sosial menangani orang 

dengan gangguan jiwa terlantar dengan mengirim ke panti rehabilitasi, 

sedangkan masih ada tindakan pembuangan orang dengan gangguan jiwa 

yang dilakukan Satpolpp.  

2. Komunikasi yang dilakukan belum optimal karena jarang ada penyebaran 

dan pertukaran informasi, selain itu rapat koordinasi penanganan orang 

dengan gangguan jiwa terlantar antar lembaga yang terlibat sangat jarang 

dilakukan dan hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun.  

3. Pembagian kerja sudah dilakukan sesuai kapasitasnya masing-masing 

namun masih adanya saling lempar tanggung jawab karena adanya ketidak 

jelasan kemana orang dengan gangguan jiwa terlantar akan direhabilitasi. 

Selain itu belum adanya pedoman yang bersifat formal yang disepakati 

bersama  antar lemabaga yang terlibat dalam penanganan orang dengan 

gangguan jiwa terlantar.  
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4. Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dalam penanganan orang dengan 

gangguan jiwa terlantar masih belum optimal. 

 

5.2 SARAN 

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini 

dengan saran teoritis dan juga praktis, dengan harapan semoga dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam menangani orang dengan gangguan jiwa terlantar di 

Kota Sukabumi. 

5.2.1 Saran Teoritis 

Saran teoritis yang peneliti berikan dalam penelitian ini, yaitu peneliti 

menyarankan pada penelitian lanjutan mengenai koordinasi antar lembaga 

dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Sukabumi. 

Sehingga dapat diketahui lebih dalam mengenai penanganan orang dengan 

gangguan jiwa terlantar.  

 

5.2.2 Saran Praktis 

Saran praktis yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Harus adanya kesatuan tindakan dalam penanganan orang dengan 

gangguan jiwa terlantar sehingga penanganan bisa dilaksanakan secara 

optimal.  

2. komunikasi antar lembaga yang terlibat harus ditingkatkan, rapat 

koordinasi harus rutin dilakukan agar lembaga yang terlibat dapat saling 
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memberikan dan bertukar informasi sehingga penanganan orang dengan 

gangguan jiwa terlantar di Kota Sukabumi lebih efektif.  

3. Kesadaran lembaga yang terlibat akan kewajibannya dalam melakukan 

tugas sesuai dengan pembagian kerjanya masing-masing harus 

ditingkatkan agar tidak adanya saling lempar tanggung jawab dalam 

penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar. Selain itu harus 

adanya pedoman yang jelas yang disepakati bersama agar penanganan 

orang dengan gangguan jiwa terlantar lebih baik.  

4. Kedisiplilnan dalam melakukan pekerjaan masing-masing harus 

ditingkatkan.  

5. Pemerintah harus menyisihkan anggaran khusus untuk rehabilitasi orang 

dengan gangguan jiwa terlantar dengan menyediakan rumah singgah dan 

tempat rehabilitasi serta psikologi klinis di Kota Sukabumi untuk 

merehabilitasi orang dengan gangguan jiwa terlantar. 

6. Dibuatnya pedoman khusus penanganan orang dengan gangguan jiwa 

terlantar yang disepakati bersama. 

7. Harus diadakannya koordinasi dengan daerah kabupaten/kota dan daerah 

provinsi lain untuk menghindari dan mengurangi terjadinya pengiriman 

oran dengan gangguan jiwa terlantar antar daerah. 


