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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di deskripsikan peneliti 

sebelumnya, mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial oleh Dinas Sosial di Kota Sukabumi (Upaya Pengadaan Rumah Singgah), 

peneliti lakukan dengan melihat atau mengacu pada teori Edward III yaitu: 

Dinas Sosial Kota Sukabumi tidak melakukan sosialisasi terkait rumah 

singgah, sehingga masyarakat maupun PMKS belum mengetahui apa itu rumah 

singgah. Kemudian sumber daya di Dinas Sosial belum mencukupi, seharusnya 

dalam setiap bidang itu terdiri dari 16 orang, namun realitanya hanya ada 6 orang. 

Serta sarana dan prasarana pun belum sepenuhnya terpenuhu, seperti belum adanya 

rumah singgah. Kemuadian penjangkauan dan pelatihan belum terasakan oleh 

sasaran kebijakan yaitu informan 3, hal tersebut dikarenakan kualitas dari para 

pelaksana kebijakan belum optimal dan terbatasnya sumber daya yang ada di Dinas 

Sosial Kota Sukabumi. Kemudian penjangkauan dilakukan sebanyak 3 kali dalam 

satu tahun dan pelatihan dilaksanakan setiap satu tahun sekali, serta PMKS itu harus 

ditangani secara profesional dengan sumberdaya yang mumpuni. Namun realitanya 

ketiga hal tersebut belum mencukupi kebutuhan untuk penanganan permasalah 

PMKS, hal tersebut dikarenakan sumber daya yang kurang dan sarana prasarana 

yang belum ada seperti rumah singgah. 
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Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial (upaya pengadaan rumah singgah) adalah: Ketidaktahuan 

masyarakan maupun PMKS tentang adanya sosialisasi maupun tentang rumah 

singgah disebabkan karena rumah singgah nya sendiri belum ada. Kemudian, 

sumber daya yang belum mencukupi baik itu dari staf, informasi, wewenang dan 

fasilitas. Kemudian, kualitas dari para pelaksana kebijakan yang mengetahui 

tentang tugas dan melaksanakan tugasnya belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Kemudian, pengoptimalan prosedur atau aktivitas terencana rutin 

belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan. 

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial (upaya pengadaan rumah singgah) adalah sumber daya fasilitas 

yaitu rumah singgah yang akan segera ada pada tahun 2020 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran 

yang perlu dikemukakan kepada pihak-pihak terkait implementasi penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial di Kota Sukabumi 

1. Aspek teoritis 

Berdasarkan aspek teoritis, peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut 

mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial di Kota Sukabumi untuk mengetahui efektif atau tidaknya 

kebijakan tersebut dalam penanganan permasalahan sosial di Kota 

Sukabumi. 
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2. Aspek praktis 

a. Diharapkan pemerintah Kota Sukabumi dapat bekerja sama dengan 

perguruan-perguruan tinggi yang ada di Kota Sukabumi dalam 

rangka upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota 

Sukabumi seperti penanganan permasalahan PMKS. 

b. Diharapkan pemerintah Kota Sukabumi dapat memanfaatkan CSR 

dari perusahaan/industri/swasta yang berdiri di Kota Sukabumi 

untuk dapat berkontribusi kepada pemerintah Kota Sukabumi dalam 

upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti upaya 

pengadaan rumah singgah. 

 


