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ABSTRAK 

Orang dengan gangguan jiwa merupakan orang yang terganggu pada kesehatan mental atau 

psikologisnya, juga pada perasaan, proses berpikir dan perilaku sehingga akan menimbulkan 

penderitaan atau hambatan pada individu dalam menjalankan peran sosialnya. Keberadaan 

orang dengan gangguan jiwa di kabupaten Boyolali ini terus meningkat sehingga hal 

tersebut menjadi tugas pemerintah untuk menangani dan memberikan pelayanan,  berusaha 

mengupayakan untuk  memberikan perlindungan hingga pendampingan. Pemerintah 

kabupaten Boyolali telah mengalokasikan dana untuk memberikan penanganan orang 

dengan gangguan jiwa. Pemkab membantu mengurus keperluan kesehatan seperti obat-

obatan, hingga menyediakan rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa yang 

terlantar. Penanganan orang dengan gangguan jiwa menjadi tanggung jawab Dinas Sosial 

yang bekerjama dengan Dinas Kesehatan. Sehingga yang menjadikan fokus penanganan 

orang dengan gangguan jiwa tersebut pada orang dengan gangguan jiwa yang terlantar atau 

menggelandang. Sehingga upaya tersebut membutuhkan proses yang panjang untuk 

memberikan pendampingan, melayani hingga memberikan hak sosialnya, semua upaya 

tersebut dilakukan oleh pekerja sosial. Berdasarkan hasil penelitian, peran dinas sosial dalam 

memberikan pelayanan dan memenuhi hak orang dengan gangguan jiwa di rumah singgah . 

Dinas sosial sebaiknya tetap menjaga dan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan 

dirumah singgah  dengan menambah tenaga pekerja sosial agar selalu memberi dukungan 

yang positif dalam hal penjagaan dan memberikan pelayanan kepada orang dengan 

gangguan jiwa. Pekerja sosial juga sebaiknya membuat beberapa kegiatan yang menunjang 

kesembuhan mentalnya setiap minggu atau bulannya. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif, dengan mengembangkan hasil dari wawancara, studi dokumentasi, observasi 

langsung untuk mengetahui informasi hingga menarasikan lewat deskriptif yaitu untuk 

mengetahui bagaimana peran dinas sosial sebagai lembaga untuk melayani masyarakat ini 

dalam pemenuhan hak terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di rumah singgah 

Dinas Sosial Kabupaten Boyolali. Sehingga riset ini menggunakan teori agency Giddens.  

Kata kunci : Agency, Pelayanan Sosial & Pemenuhan Hak, ODGJ, Pekerja Sosial, Rumah 

Singgah Dinas Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Orang dengan gangguan jiwa atau yang biasa disebut ODGJ merupakan orang yang 

terganggu pada kesehatan jiwa ataupun mentalnya, kesehatan jiwa tidak hanya karena masalah 

pribadi atau psikologis saja namun juga masalah sosial. Kesehatan jiwa sangat jelas kaitannya 

dengan konteks sosial, dapat jelas dilihat dalam Undang-undang Republik Negara Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2014 pasal 3 yaitu kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu 

dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu dapat mengatasi 

tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. 

Di negara Indonesia orang dengan gangguan jiwa masih sangat memprihatinkan terkhususnya di 

daerah kabupaten Boyolali. Di kabupaten Boyolali sendiri dari data rumah singgah Dinas Sosial 

sudah overload. Oleh karena itu upaya kesehatan jiwa di Indonesia dapat mencakup setiap 

kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga 

dan lingkungan masyarakat dengan beberapa pendekatan seperti rehabilitatif yang 

diselenggarakan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah.  

Keberadaan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Boyolali sangat perlu perhatian 

dan masih membutuhkan upaya lebih untuk menanganinya. Menurut data dari Dinas Sosial per 

awal tahun 2021 bulan Januari  angka orang dengan gangguan jiwa mendekati angka penuh 

penampungan di rumah singgah yaitu maximal 20 orang sementara orang dengan gangguan jiwa 

yang ada berjumlah 17, padahal di rumah singgah tidak hanya dihuni oleh orang dengan 

gangguan jiwa saja namun beberapa orang terlantar. Sehingga upaya dinas sosial dalam 

menangani orang dengan gangguan jiwa sendiri harus ditingkatkan dengan melakukan usaha 

pelayanan dan pemberian hak sosialnya, adapun penanganan dalam hal kesehatan jiwa dinas 

sosial tentunya bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk membantu meningkatkan upaya 

tersebut agar berjalan lancar. Sehingga ada beberapa upaya yang selalu dilakukan seperti 

program pembinaan yaitu pertama usaha pendataan meliputi pengendalian dan pengawasan, 

kedua usaha penanggulangan terhadap orang dengan gangguan jiwa dilakukan dengan cara razia 

yang juga dilakukan dinas sosial dengan menggandeng satpol PP untuk membantu melancarkan 



 

tindakan tersebut, perlindungan sewaktu-waktu, penampungan sementara, dan rujukan 

berdasarkan seleksi. Dan yang ketiga upaya rehabilitasi, namun dengan berjalannya tahap 

tersebut, upaya registrasi data diri orang dengan gangguan jiwa tersebut akan di cari tau melalui 

pengecekan data diri ke dinas kependudukan, upaya tersebut untuk mengetahui apakah orang 

dengan gangguan jiwa yang di tangani masih memiliki keluarga dan akan di gali lebih lanjut 

asal-usulnya, jika dalam pengecekan data diri muncul maka akan di upayakan dinas sosial untuk 

mengetahui alamat keluarganya dengan bekerjasama dinas sosial yang berada di kota yang 

dimaksud. Namun jika orang dengan gangguan jiwa tersebut tidak jelas keberadaan data dirinya 

dan dengan banyak factor yang di pertimbangkan, orang dengan gangguan jiwa tersebut akan 

tinggal di rumah singgah hingga menunjukkan perubahan mental yang lebih baik. Dan jika ada 

orang dengan gangguan jiwa yang mengalami sakit karena dengan usia yang sudah tua juga tidak 

memiliki keluarga dan apada akhirnya wafat, dinas sosial akan menangani dan bertanggung 

jawab sepenuhnya sampai di tempatkan di peristirahatan terakhir. 

Dinas Sosial (Dinsos) mempunyai tugas membantu pemerintahan daerah melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Juga melaksanakan dan 

pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak 

potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu. Undang-Undanng Nomor 11 Tahun 

2009 Pasal 1 Tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa yang disebut pekerja sosial 

profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang 

memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang 

diperoleh melalui pendidikaan, pelatihan dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk 

melaksanakan tugas tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Keadilan adalah 

pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, berbicara tentang keadilan 

yang tertuang pada dasar negara Pancasila, pada sila kelima yang berbunyi “Kedilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia”, dalam dokumen lahirnya Pancasila, Bung Karno mengusulkan adanya 

prinsip kesejahteraan sebagai salah satu dasar negara. Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban 

membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang mendukung masyarakat sehingga 

saling menunjang dan melengkapi dalam terwujudnya tujuan nasional. Salah satu permasalahan 

kesejahteraan sosial adalah penderita gangguan jiwa, penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan berbagai kalangan 



 

yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar 

sebagai hak setiap warga negara. Dalam hal ini tindakan yang perlu digerakan adalah rehabilitasi 

sosial. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan 

seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat mlaksanakan fungsi sosialnya secara 

wajar.  

Tidak semua dinas sosial memiliki rumah singgah, di Boyolali sendiri pemerintah daerah 

mengalokasikan dana daerahnya untuk membangun rumah singgah yang diperuntuhkan bagi 

orang terlantar. Sehingga penanganan orang dengan gangguan jiwa adalah menjadi tanggung 

jawab dinas sosial kabupaten Boyolali. Orang dengan gangguan jiwa yang terlantar ataupun 

menggelandang di jalanan akan ditempatkan di tempat sementara yaitu rumah singgah. Para 

orang dengan gangguan jiwa akan menjalani registrasi hingga menjalani masa rehabilitasi di 

rumah singgah namun tidak selamanya, rumah singgah hanya tempat sementara mereka tinggal 

hingga tindakan lebih lanjut dari pihak terkait. Adapun penjelasan dari rehabilitasi yaitu dalam 

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pada Pasal 28 menyatakan 

bahwa upaya rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, 

perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan 

mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan 

aksesibilitas, bantuan sosial dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut atau 

rujukan.  

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Dinas Sosial sebagai agency yang 

melakukan pekerjaan melayani masyarakat dalam konteks sosial khususnya melakukan 

pendampingan terhadap orang dengan gangguan jiwa? Maka melihat latar belakang  tersebut 

perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan judul “Pelayanan Sosial dan Pemenuhan Hak 

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah  Singgah Dinas Sosial Kabupaten 

Boyolali” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul rumusan 

masalah yang akan di teliti yaitu bagaimana peran Dinas Sosial sebagai agency dalam 



 

melayani dan memenuhi hak orang dengan gangguan jiwa di Rumah Singgah Kabupaten 

Boyolali? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan peran Dinas Sosial sebagai agency  dalam 

menangani permasalahan sosial hingga pemberian pelayanan dan hak sosial terhadap orang 

dengan gangguan jiwa di rumah singgah kabupaten Boyolali. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

       Memberikan pengetahuan tentang luasnya ilmu sosiologi sebagai ilmu tentang institusi 

sosial yang mengembangkan suatu perilaku, tindakan dan interaksi manusia.  

2.1.1 Manfaat Praksis 

      Memberi edukasi atau pola pengajaran tidak lebih untuk memberi informasi bahwa ada 

lembaga yang berperan penuh untuk mengatasi masalah sosial dalam hal melindungi, 

merehabilitasi, hingga memberikan kesejahteraan sosial. 

1.5 Definisi Konseptual  

1.5.1 Peran 

Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan,  misalnya di lingkungan 

masyarakat, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap 

masing-masing individu, seperti peran sebagai kepala desa, peran alim ulama, peran 

sebagai anggota masyarakat, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan ini akan 

dibatasi pada peran Dinas Sosial. Sebelum membahas lebih jauh akan lebih baik jika 

kita mengetahui apa pengetian dari peran itu sendiri. Peran yang artinya perangkat 

tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat. Sedangkan peranan dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan 

oleh Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan dan hak sosial terhadap orang dengan 

gangguan jiwa. Sedangkan menurut para ahli menjelaskan: 

1. Gros, Mason dan Macheren mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-

harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial.  



 

2. Levinson, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 

dan pergaulan dalam kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam msyarakat merupakan 

unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. 

Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai proses. 

        Berdasarkan Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peranan 

merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan 

oleh orang atau badan lembaga yang menempati suatu posisi dalam sistem sosial. 

Agen merupakan tempat atau lembaga yang bertindak untuk melakukan usaha atau 

mengusahakan susuatu yang prinsipal. Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintah 

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

sosial. 

1.5.2 Agency 

         Agency yaitu suatu tempat yang berbentuk lembaga atau perusahaan yang 

didalamnya itu ada system yang bergerak disebut actor untuk melakukan tindakan yang 

sesuai untuk mencapai tujuannya. Konsep agensi juga berfungsi menjelaskan dinamika 

hubungan antara individu atau agen dengan struktur sosial. 

1.5.3 Dinas Sosial 

        Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintah yang menangani masalah sosial. Di 

kabupaten Boyolali dinas sosial sendiri memiliki tiga bidang, yang pertama bidang 

dayasos dan FPM, kedua bidang linjamsos dan yang ketiga bidang rehabilitasi sosial 

anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas. Dinas sosial di kabupaten Boyolali ini juga 

mempunyai rumah singgah yang diperuntuhkan bagi orang-orang yang terlantar di 

daerah Boyolali.  

1.5.4 Pelayanan Sosial dan Pemenuhan Hak 

        Pelayanan sosial disebut juga sebagai kesejahteraan sosial, oleh karena itu 

pelayanan sosial merupakan suatu kegiatan atau aktivitas untuk memberi pelayanan 

kepada orang yang membutuhkan. Pelayanan sosial sendiri meliputi memberi 

perlindungan, perawatan serta pendampingan kepada orang-orang yang berhak 

mendapatkannya. Latar belakang seseorang yang memiliki masalah dengan 



 

kesejahteraan hidupnya, maka pelayanan sosial ini akan diberikan sesuai dengan asas 

Pancasila dan Undang-Undang Negara Indonesia, bahwa sebagai warga Negara sendiri 

harus dilindungi dan diberi haknya.  

1.5.5 Pekerja Sosial 

Pekrja sosial merupakan tenaga yang memberikan bantuan ataupun pertolongan 

berupa pelayanan terhadap individu, kelompok, maupun masyarakat yang 

membutuhkan. Pekerja sosial disebut juga sebagai profesi pelayanan sosial yang 

berusaha menangani masalah kemanusiaan. Ada beberapa yang bisa ditangani 

oleh pekerja sosial seperti penanganan kemiskinan. Penanggulangan bencana, 

penanganan orang dengan kecacatan, perlindungan anak, pengembangan 

masyarakat, orang terlantar, dan masih banya lagi. Tujuan pekerja sosial itu 

mendorong perubahan sosial dalam interaksi antara manusia juga lingkungannya. 

 

1.5.6  Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ 

       Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ merupakan orang yang mengalami 

gangguan pada pola berfikirnya, karena orang yang menderita gangguan jiwa tidak dapat 

melakukan fungsi sosialnya, baik jasmani dan rohani secara memadai. Sedangkan 

menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2014, orang dengan gangguan jiwa yang 

disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan 

perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku 

yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan 

fungsi orang sebagai manusia. 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pelayanan Sosial 

Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk meperbaiki hubungan 

dengan lingkungan sosial. Pelayanan sosial juga disebut sebagai pelayanan kesejahteraan. 

Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun 

spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang 

memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan jasmaniah, rohaniah, sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat 

dengan menjungjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila 

(rumusan UU Republik Indonesia nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1). Fungsi Pelayanan Sosial terhadap Orang Dengan Gangguan 

Jiwa  

1. Meningkatkan kondisi kehidupan dan mengembangan sumber-sumber manusia pada 

ODGJ 

2. Berupaya meterhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuian sosial  

3. Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan. 

4. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan 

pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi. 

Pelayanan sosial yang diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa telah diberikan 

melalui Dinas Sosial antara lain yaitu dengan memberikan perlindungan tempat tinggal yang 

layak, perawatan kesehatan serta kebutuhan-kebutuhan jasamani, rohani ataupun yang lainnya. 

Orang dengan gangguan jiwa yang berada di rumah singgah akan diberikan pelayanan sosial 

sesuai dengan kebutuhannya, namun itu semua di berikan melalui tahap-tahap yang ada, missal 

dari segi kesehatan jasmani orang dengan gangguan jiwa akan di bersihkan seluruh badan 

dengan diberikan pakaian yang layak, kemudian diberi makan dan minum yang sehat atau 

higenis, hingga kegiatan yang menunjang kesehatan fisik ataupun mentalnya. Kemudian dari 

segi medis orang gangguan jiwa akan di bawa ke Rumah Sakit Jiwa dengan di dukung kartu 



 

bantuan kesehatan dari pemerintah daerah yang diabntu juga dari dinas kesehatan daerah untuk 

selalu memonitoring kesehatan mental yang diderita.   

2.1.1 Tujuan Pelayanan Sosial 

Memberi pertolongan hingga memperbaiki hidup seseorang, pelayanan sosial juga 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik itu untuk pertolongan, 

pengembangan dan dapat membantu dalam pencapaian menerima pelayanan sosial. 

Pencapaian tujuan yang dimaksud, tidak lain yaitu untuk membantu individu secara sosial 

masyarakat dan mempunyai kemandirian, dengan istilah lain dapat dikatakan sebagai 

seseorang yang telah mengalami keberfungsian sosialnya. Adapun tujuan pelayanan sosial 

antara lain : 

1. Untuk membantu seseorang agar mendapatkan pertolongan dengan menggunakan 

pelayanan yang tersedia 

2.  Untuk memberikan pendampingan dan rehabilitasi, seperti adanya pelayanan 

kesehatan yaitu pengobatan, terapi, konseling hingga program pemberdayaan 

kemampuan yang bermanfaat. 

3. Untuk sosialisasi dan pengembangan, dikenal dengan pelayanan sosialisasi dan 

pengembangan.(Suharto, 2009: 12)  

Tujuan di atas merupakan hal utama yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan dari 

pelayanan sosial.  

2.1.2 Fungsi Pelayanan Sosial 

Menurut Alfred J. Khan dalam Muhidin (1992:43) fungsi pelayanan sosial adalah 

Pelayanan sosial untuk pengembangan, penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi  hingga 

pelayanan sosial memiliki fungsi sebagai akses yang menciptakan hubungan sumber-sumber 

masyarakat yang membangun pelayanan sosial sebagai yang melaksanakan dengan 

masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Pelayanan sosial juga untuk sosialisasi dan 

pengembangan maksudnya yaitu untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat 

yang menerima pelayanan melalui program-program pemeliharaan, pendidikan (non formal) 

dan pengembangan. Kemudian pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan 

rehabilitasi juga mempunyai tujuan untuk melaksanakan pertolongan kepada seseorang, baik 



 

secara individual maupun didalam kelompok atau keluarga dan masyarakat yang 

membutuhkan agar mampu mengatasi masalah-masalahnya. 

2.1.3 Pelayanan Sosial berbasis Rumah Singgah 

         Secara empirik lembaga pelayanan sosial sebagai salah satu wujud organisasi 

pelayanan manusia yang memiliki beberapa jenis pelayanan sosial yang diberikan oleh 

kliennya. Seperti : 

1. Pelayanan penginapan yaitu memberi tempat tinggal sementara  

2. Pelayanan kebutuhan pangan yaitu memberi makan dan minum dengan berbagai 

menu yang telah diterapkan agar mendapatkan gizi yang berkualitas 

3. Pelayanan konseling yaitu memberikan bimbingan untuk meningkatkan kemauan 

dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain, sehingga sedikit demi sedikit 

dapat mengembalikan fungsi peran sosialnya 

4. Pelayanan kesehatan yaitu pengontrolan dan pengecekan kesehatan  

5. Pelayanan ketrampilan yaitu dengan memberikan bimbingan ketrampilan kerja 

seperti pemanfaatan lahan kemudian dijadikan kebun yang ditanami beberap 

tumbuhan yang menghasilkan 

6. Pelayanan bimbingan mental yaitu dengan menjalankan aktivitas keagamaannya 

masing-masing 

2.1.4 Landasan Hukum  

       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan jiwa 

secara umum disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan 

kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Undang-undang tersebut 

dimaksudkan untuk menjamin setiap orang dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik. 

Kemudian dapat memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa 

berdasarkan hak asasi manusia. Pelayanan terhadap orang dengan gangguan jiwa disebutkan 

di dalam pasal 28  yang menjelaskan tentang penanganan serta pelayanan orang dengan 

gangguan jiwa, sebagai berikut bahwa : 



 

1. Upaya Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 huruf b 

dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif atau koersif baik dalam keluarga, 

masyarakat maupun lembaga atau panti sosial. 

2. Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam 

bentuk : 

1) Motivasi dan diagnosis psikososial 

2) Perawatan dan pengasuhan 

3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan 

4) Bimbingan mental spiritual 

5) Bimbingan fisik 

6) Bimbingan sosial dan konseling psikososial 

7) Pelayanan aksebilitas 

8) Bantuan sosial dan asistensi sosial 

9) Bimbingan resosialisasi 

10) Bimbingan lanjut atau 

11) Rujukan 

2.2  Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Pemenuhan Hak  

Gangguan jiwa adalah penggabungan dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya 

distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam hal bertingkah laku. Hal ini terjadi 

karena menurunnya semua fungsi kejiwaan (Akemat, Helena, Keliat, Nurhaeni (2011). 

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2014, orang dengan gangguan jiwa yang 

disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan 

yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, 

serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai 

manusia.   

Ciri- ciri orang dengan gangguan jiwa adalah : 

1. Sedih bekepanjangan 

2. Tidak semangat dan cenderung malas 

3. Marah tanpa sebab  

4. Mengurung diri 

5. Tidak mengenali orang  



 

6. Bicara kacau  

7. Bicara sendiri  

8. Tidak mampu merawat diri  

       Tanda dan Gejala Gangguan Jiwa Menurut Hartono & Kusumawati (2010) terdapat 

beberapa tanda dan gejala gangguan jiwa antara lain:  

1. Gangguan kognisi adalah suatu proses mental di mana seseorang menyadari dan 

mempertahankan hubungan dengan lingkungannya baik lingkungan dalam maupun 

lingkungan luarnya. 

2. Gangguan sensasi Seseorang yang mengalami gangguan kesadaran akan suatu 

rangsangan.  

3. Gangguan persepsi Kesadaran akan suatu rangsang yang dimengerti atau bisa juga 

diartikan     sebagai sensasi yang didapat dari proses interaksi dan asosiasi macam-

macam rangsang yang masuk. 

4. Gangguan Asosiasi adalah proses mental di mana perasaan, kesan, atau gambaran 

ingatan cenderung menimbulkan kesan atau gambaran ingatan respon atau konsep 

lain, yang sebelumnya berkaitan dengannya.  

5. Gangguan perhatian Perhatian adalah suatu proses kognitf yaitu pemusatan atau 

konsentrasi. 

6. Gangguan ingatan Ingatan adalah kesanggupan untuk mencatat,menyimpan, serta 

memproduksi isi dan tanda-tanda kesadaran. Proses ingatan terdiri atas tiga unsur 

yaitu pencatatan, penyimpanan, pemanggilan data.  

7. Gangguan psikomotor Psikomotor adalah gerakan badan yang dipengaruhi oleh 

keadaan jiwa meliputi kondisi perilaku motorik, atau aspek motorik dari suatu 

perilaku. Bentuk gangguan psikomotor dapat berupa aktivitas yang meningkat, 

aktivitas yang menurun, aktivitas yang terganggu atau tidak sesuai, aktivitas yang 

berulang-ulang, otomatisme perintah tanpa disadari, negativisme dan aversi (reaksi 

agresif).  

8. Gangguan kemauan Kemauan adalah proses dimana keinginan-keinganan 

dipertimbangkan lalu diputuskan untuk dilaksanakan sampai mencapai tujuan.  

9. Gangguan emosi dan afek Emosi adalah pengalaman yang sadar dan memberikan 

pengaruh pada aktivitas tubuh dan menghasilkan sensasi organik. Sedangkan, afek 



 

adalah perasaan emosional seseorang yang menyenangkan atau tidak yang menyertai 

suatu pikiran yang berlangsung lama. Emosi merupakan manifestasi afek yang keluar 

disertai oleh banyak komponen fisiologik yang berlangsung singkat. 

Faktor penyebab orang dengan gangguan jiwa 

a. Faktor Eksternal (dari luar manusia) 

1) Faktor Lingkungan : penyebabnya adalah yang terjadi di dunia seperti di 

lingkungan sekitarnya, misalnya seperti kehilangan sesuatu yang amat sangat 

berharga, baik orang yang dicintai, harta benda hingga kedudukan ataupun jabatan 

seseorang. 

2) Obat-obatan : karena penelitian telah membuktikan bahwa obat-obatan dapat 

mengakibatkan perubahan kimiawi pada otak, yang mengakibatkan efek 

sampingnya depresi. 

3) Narkotika : obat-obatan yang mengandung afetamin yang membuat para 

penggunanya ingin lagi dan lagi (kecanduan). Orang-orang yang telah kecanduan 

narkotika jika berhenti akan mengakibatkan depresi. 

b. Faktor Internal (dari diri manusia sendiri) 

1) Faktor keturunan : Menurut segi medis sebagian orang berpotensi mengalami 

gangguan jiwa karena diakibatkan beberapa faktor keturunan keluarga ataupun 

kerabatnya. 

2) Penyakit-penyakit organik : Kurangnya hormon kelenjar gondok dan kekurangan 

vitamin B12  juga dapat menimbulkan penyakit depresi. 

3) Manusia mengalami penyakit hati hingga terjadi kesedihan yang berkepanjangan, 

biasanya penyakit ini akan timbul lantaran dari suatu sebab saja, akan tetapi juga 

lantaran reaksi beberapa sebab secara keseluruhan (faktor internal / eksternal). 

Orang dengan gangguan jiwa merupakan orang yang terganggu pada kesehatan jiwa 

ataupun mentalnya, kesehatan jiwa tidak hanya karena masalah pribadi atau psikologis saja 

namun juga masalah sosial. Orang dengan gangguan jiwa merupakan bagian dari PMKS, karena 

orang yang menderita gangguan jiwa tidak dapat melakukan fungsi sosialnya, baik jasmani dan 

rohani secara memadai, sehingga orang dengan gangguan jiwa masih menjadi tanggung jawab 

pemerintah untuk di berikan perlindungan hidupnya. Maraknya orang dengan gangguan jiwa 



 

menggelandang banyak ditemukan di sekitar jalan,dan  perlu adanya upaya oleh pemerintah, 

yaitu dengan upaya rehabilitasi salah satu hal terpenting sebagai upaya yang di berikan kepada 

orang dengan gangguan jiwa, untuk memulihkan kejiwaan seseorang, upaya rehabiitasi sosial di 

laksanakan di rumah singgah milik pemerintah daerah,  begitu pula dengan Dinas Sosial 

Kabupaten Boyolali memiliki kewajiban untuk memberikan upaya rehabilitasi kepada orang 

dengan gangguan jiwa. Dengan adanya rumah singgah yang dimiliki oleh dinas sosial Boyolali, 

orang dengan gangguan jiwa dilindungi dan diberikan pelayanan sosial secara memadai hingga 

menyelediki identitas orang dengan gangguan jiwa tersebut sampai pada akhirnya hak 

melindungi orang dengan gangguan jiwa akan dipertemukan dengan keluarganya masing-

masing. 

 

2.3  Rumah Singgah 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali melalui Dinas Sosial (Dinsos) membangun 

rumah singgah pada tahun 2018 dan mulai beroperasi pada tahun 2019. Rumah singgah dibangun 

untuk diperuntukan bagi para pengemis gelandangan dan orang telantar (PGOT). Kebutuhan atas 

adanya rumah singgah di Kabupaten Boyolali untuk menampung PGOT karena jumlahnya yang 

semakin meningkat. Khususnya orang dengan gangguan jiwa yang sering kali berada di jalanan 

daerah Boyolali. Sebelumnya pada operasi yang dilakukan Satpol PP di beberapa tempat, 

keberadaan orang dengan gangguan jiwa langsung di tempatkan di rumah singgah. Dengan 

adanya peraturan yang ada, orang dengan gangguan jiwa tersebut langsung mendapatkan 

pelayanan bertahap, hingga pada akhirnya penderita gangguan jiwa disalurkan ke RSJ Klaten 

untuk di cek sejauh mana gangguan mental yang dideritanya. Tidak hanya orang gangguan jiwa 

yang terlantar di sekitar daerah Boyolali saja, akan tetapi masyarakat ataupun warga yang 

mengajukan bantuan untuk mengatasi warga di desa, dinas sosial akan memberikan pelayanan 

penuh untuk membantu orang dengan gangguan jiwa tersebut dan akan dibawa ke rumah singgah 

untuk diberi pelayanan khusus. Sehingga orang dengan gangguan jiwa yang berada dirumah 

singgah Boyolali tidak hanya orang dengan gangguan jiwa kategori orang terlantar namun juga 

warga sendiri dari beberapa daerah di kabupaten Boyolali. Namun orang ganggaun jiwa yang 

diketahui alamatnya dikembalikan kepada keluarga, sedangkan yang belum diketahui 

identitatasnya akan ada tahap cek identitas yang dibantu oleh dinas kependudukan daerah. Dinas 

sosial mempunyai tugas membantu pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan di 



 

bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Juga melaksanakan dan pengembangan jaminan 

sosial, sehingga  rumah singgah di bangun dan di peruntukan bagi penyandang cacat fisik hingga 

mental, lanjut usia yang potensial terlantar dari masyarakat dan tidak mampu. 

 

2.4 Peran Agensi Dinas Sosial 

Agen merupakan tempat atau lembaga yang bertindak untuk melakukan usaha atau 

mengusahakan susuatu yang prinsipal. Karena Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintah 

dalam bidang sosial maka Dinsos bertindak dan bekerja untuk melayani masyarakat dalam 

konteks sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu pemerintahan daerah melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Juga melaksanakan 

pelayanan dan pemenuhan hak sosial bagi masyarakat yang sedang mengalami masalah 

sosialnya.  Khususnya pada pemderita gangguan mental, dinsos berwenang memalukan tindakam 

dalam konteks kesejahteraan sosial bagi Odgj. 

 

2.5 Agency dan Strukturasi Anthony Giddens 

Agensi bisa dikatakan sebagai perusahaan ataupun tempat bisnis, kemudian organisasi 

yang menyediakan layanan tertentu dengan memiliki kapasitas dan kemampuan untuk 

mewujudkan tindakan secara actual. Konsep agensi tidak hanya sebgai penjelasan bagaimana 

suatu tindakan yang dilakukan manusia tapi juga berfungsi menjelaskan dinamika hubungan 

antara individu atau agen dengan struktur sosial. 

Giddens adalah seorang teoritikus sosial yang membangun teorinya secara eklektik. Ia 

mengkritik banyak teori sosial yang menjadi warisan “tradisi ortodoks” sekaligus menggunakan 

bagian-bagiannya sebagai titik tolak kritis untuk membangun teorinya sendiri. Teori strukturasi 

dibangun dalam proses panjang kritik dan sintesis. Giddens memusatkan perhatiannya pada 

upaya untuk merekonstruksi secara radikal teori sosial, karena teori yang ada tidak memadai lagi 

untuk memahami kondisi masyarakat modern dan perubahan sosial yang terjadi di dalamnya. Ia 

mengkritik teori sosial klasik, mengambil hal-hal yang berguna untuk membangun teori baru dan 

membuang yang dianggapnya tidak relevan. Namun, Giddens juga membawa perubahan pada 

ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, geografi, dan ekonomi (Craib, 1992:2). Di samping merevisi 

pemahaman terhadap sosiologi yang semula mengikuti model ilmu alam, Giddens juga 

memperbaharui pendekatan dalam membahas persoalan ‘struktur’ dan ‘tindakan’. Giddens 



 

memahami hal yang semula dianggap dualisme tersebut dengan menggunakan pendekatan 

dualitas, keduanya merupakan dua sisi mata uang yang sama. Pemikiran Giddens bisa dianggap 

merupakan jalan tengah dari cara pendekatan lama dalam teori sosial, sebagaimana Giddens juga 

menawarkan jalan tengah dalam kehidupan sosial modern pada bukunya The Third Way (1998). 

Selain itu, dalam teori Strukturasi, Giddens juga menggambarkan corak pemikiran yang 

cenderung ontologis dibanding epistemologis. Giddens mengkritisi kecenderungan sosiologi 

yang terlalu menaruh perhatian pada usaha menghasilkan pengetahuan yang ilmiah, atau dengan 

kata lain mempersoalkan kedudukan ilmiah sosiologi di antara ilmu-ilmu alam, dibanding 

melihat persoalan dalam dunia sosial dan memutuskan apa yang harus menjadi bahasan sosiologi 

(Craib, 1992, Ibid). Kata kunci dalam teori strukturasi: “struktur” dan “agensi” .  

Menurut Anthony Giddens yang dimaksud dengan “struktur” adalah “rules and 

resources” yang dipakai pada produksi dan reproduksi sistem. Sedangkan “agensi” (terjemahan 

harfiah Inggris: agency) adalah individu. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi lewat intervensi 

individu. Giddens dipandang sebagai orang pertama yang berhasil menghasilkan teori yang 

menghubungkan struktur dan agensi. Teorinya disebut “Teori Strukturasi” . Dalam teori ini, 

struktur dan agensi tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah, karena jika demikian akan 

muncul dualisme struktur-agensi. Struktur dan agensi, menurut Giddens, harus dipandang 

sebagai dualitas (duality), dua sisi mata uang yang sama. Hubungan antara keduanya bersifat 

dialektik, dalam arti struktur dan agensi saling mempengaruhi dan hal ini berlangsung terus 

menerus, tanpa henti. (Giddens,1984 dalam Hidayat, 2000:440)  

 

2.6  Kajian Hasil-Hasil Penelitian Sebelumnya 

Adanya hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya sangat dibutuhkan untuk 

dijadikan bahan pembanding dalam mengembangkan suatu karya tulis. Namun penelitian 

penulis yang berjudul Pelayanan Sosial dan Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa 

di Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Boyolali sampai saat ini belum ada penelitian 

yang sama baik dari fokus penelitian maupun tempat penelitian. Dengan demikian adapun 

sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan pembanding relefan sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Tenriangka, Nurfitrah, Abdul Khalik (2017) yang 

berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan 

Jiwa)”, Studi kasus Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Universitas Al 



 

Asyariah Mandar. Dalam penelitian tersebut permasalahan yang diangkat adalah bahwa 

Dinas Sosial dalam menjalani perannya belum maksimal. Walaupun bantuan-bantuan 

sosial seperti pemberian sembako dan obat-obatan sudah dilakukan, namun dengan 

adanya jumlah ODGJ yang semakin meningkat. Sehingga yang menjadikan penghambat 

dalam penanganan ODGJ Dinas Sosial yaitu tidak adanya wadah ataupun tempat 

rehabilitasi untuk menampung ODGJ guna membina ODGJ agar menjadi lebih baik dan 

faktor yang kedua yaitu belum adanya Perda yang mengatur tentang ODGJ sehingga 

Dinas Sosial tersebut minim fasilitas dalam hal melayani sepenuhnya untuk memberikan 

hak ODGJ. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah (2020) yang berjudul “Pelayanan 

Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Yayasan Hikmah Syahadah 

Tigaraksa Kabupaten Tanggerang”. Studi kasus di Kabupaten Tanggerang, Universitas 

Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian tersebut permasalahan yang 

diangkat adalah pelayanan kebutuhan perawatan Yayasan Hikmah Syahadah untuk 

ODGJ yang meliputi dengan regristasi dan pengidentifikasian klien, pengasramaan, 

pelayanan sarana prasarana dan sumber daya manusia, kesehatan dan rujukan, kebutuhan 

pangan bergizi, hiburan dan musik, rutinitas harian, pelatihan berbagai jenis ketrampilan, 

konseling dengan metode komunikasi langsung dan tidak langsung, resosiliasi pada saat 

pemulangan klien untuk memastikan klien dapat diterima dengan baik oleh keluarga dan 

lingkungan masyarakat. Tentunya usaha untuk melayani dan memberikan hak penuh 

untuk merawat ODGJ tersebut membutuhkan beberapa support hingga bagaimana 

yayasan itu sendiri memberikan pelayanan berbasis agama dalam penanganan ODGJ. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Surahmiyati, Bambang Hastha Yoga, Mubasysyir 

Hasanbasri (2017) yang berjudul “Dukungan Sosial Untuk Orang Dengan Gangguan 

Jiwa di Daerah Miskin”. Studi kasus di sebuah wilayah puskesmas di Gunungkidul 

Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut 

permasalahan yang diangkat adalah meyakinkan kepada masyarakat sebenarnya peran 

kader kesehatan yang mengupayakan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan 

jiwa dengan memberikan bantuan proses rujukan ke layanan kesehatan serta 

mengupayakan jaminan kesehatan hingga bantuan sosial, namun proses tersebut tidaklah 

mudah bagi kader, sehingga kader sebagai peran utama yang memberikan pelayanan 



 

kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa di desa tersebut berusaha dengan cara 

berempati dengan keluarga gangguan jiwa untuk membangun hubungan yang baik 

sehingga memudahkan memberikan sosialisasi terkait gangguan jiwa. Sehingga cara 

tersebut bisa menjadikan masyarakat lebih terbuka dan menerima dan memudahkan 

dukungan sosial dari beberapa pihak bisa tersalurkan agar bisa memperbaiki kualitas 

hidup orang dengan gangguan jiwa di desa tersebut. 

Dapat dilihat pada penelitian yang pertama diatas penelitian tersebut cenderung 

mengarah minimnya fasilitas untuk melayani orang dengan gangguan jiwa sedangkan pada 

penelitian yang kedua  lebih cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan untuk 

melayani orang dengan gangguan jiwa hingga memberikan pendampingan sesuai dengan 

basik Yayasan itu sendiri. Pada penelitian yang ketiga fokus penelitian tersebut berorientasi 

peran kader dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat agar percaya adanya proses 

dukungan sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa. Berdasarkan tiga penelitian diatas 

maka yang membedakan dengan peneliti penulis adalah fokus penelitian dan lokasi 

penelitiannya, fokus penelitian penulis sendiri mengarah kepada bagaimana peran Dinas 

Sosial sebagai pelayan sosial yang memberikan pelayanan serta hak kepada orang dengan 

gangguan jiwa di kabupaten Boyolali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.7 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Teori strukturasi memandang bahwa masyarakat atau sistem-sistem sosial tidak akan ada 

tanpa agensi manusia, namun bukan berarti aktor-aktorlah yang menciptakan sistem sosial, 

aktor-aktor mereproduksi atau mengubahnya dengan jalan menata kembali apa yang telah ada 

dalam kontinuitas praksis (Giddens, 2010:212). Manusia menurut teori ini yaitu agen pelaku 

yang bertujuan  memiliki alasan-alasan atas aktivitas-aktivitasnya dan mampu menguraikan 

alasan itu secara berulang-ulang. Aktivitas-aktivitas sosial manusia ini bersifat rekursif dengan 

tujuan agar aktivitas-aktivitas sosial itu tidak dilaksanakan oleh pelaku-pelaku sosial tetapi 

diciptakan untuk mengekspresikan dirinya sebagai aktor atau pelaku secara terus menerus 

dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang dimilikinya. Melalui akivitas-aktivitasnya, 

agen-agen mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya aktivitas-aktivitas 

itu. Tindakan manusia diibaratkan sebagai suatu arus perilaku yang terus menerus seperti 

kognisi. Melihat konsep Giddens dalam teori strukturasinya dengan penelitian ini yang dimana 
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hubungan Dinas Dosial dan masyarakat khususnya penderita ODGJ adalah sosial practice. 

Terutama jika ODGJ dipahami sebagai struktur dan Dinas Sosial sebagai agen. Namun keduanya 

saling berpengaruh dan agency bisa merujuk pada tindakan sosial human agents, tidak hanya 

individu, tetapi juga bisa kelompok terorganisir, organisasi, dan negara (misalnya: Burns, 1986). 

Strukturasi mengandung tiga dimensi, yaitu sebagai berikut: 

1. Pemahaman (interpretation / understanding), yaitu menyatakan cara agen memahami sesuatu. 

2. Moralitas atau arahan yang tepat, yaitu menyatakan cara bagaimana seharusnya sesuatu itu 

    dilakukan. 

3. Kekuasaan dalam bertindak, yaitu menyatakan cara agen mencapai suatu keinginan. 

         Tiga dimensi strukturasi ini mempengaruhi tindakan agen. Tindakan agen diperkuat oleh 

struktur pemahaman, moralitas, dan kekuasaan. Dalam hal ini agen menggunakan aturan-aturan 

untuk memperkuat tindakannya. Agensi mengacu bukan pada maksud- maksud yang dimiliki 

orang untuk melakukan sesuatu, melainkan pada kemampuannya melakukan hal-hal tersebut. 

Sehingga yang dimaksud pada penjelasan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh agen. 

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk melakukan suatu pelayanan terhadap 

masyarakat. Karena tindakan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Demikian pula 

tindakan sosial (agency) selalu mengandalkan keterlibatan struktur sosial. Tindakan sosial tidak 

pernah terlepas dari struktur sosial. Struktur dalam konteks tindakan sosial berperan sebagai 

sarana (medium) dan sumber daya (resources) bagi tindakan sosial yang kemudian membentuk 

sistem dan intitusi sosial. Sehingga peran Dinas sosial sebagai agen yang berusaha melakukan 

pekerjaannya sebagai pelayan masyarakat dalam bidang sosial hingga mengusahakan pemenuhan 

hak-hak sosial pada masyarakat. Dinas Sosial bertindak sesuai dengan tujuannya sebagai agen 

yang melakukan interaksi-interaksi sosial terhadap ODGJ sehingga hal tersebut terus dilakukan 

sebagai suatu pelayanannya dan menghasilkan praktik-praktik sosialnya terhadap tindakan-

tindakan yang dilakukan atas pelayanannya dan pemenuhan hak sosial terhadap ODGJ di 

Kabupaten Boyolali.  

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Adapun jenis penelitian ini bersifat deskriptif, deskriptif adalah metode 

mengumpulkan informasi aktual dan cermat yang melukiskan gejala yang ada dengan 

mengidentifikasi masalah, menurut Norman K. Denzim dan S. Lincoln dalam ”The SAGE 

Handbook of Qualitative Research” mendeskripsikan bahwa riset kualitatif menekankan 

pada aspek konstruksi sosial dari realitas. Proses penelitian kualitatif berfokus pada 

pengungkapan makna sosial dari fenomena sosial dan masalah manusia. Metode deskriptif 

ini digunakan untuk melukiskan secara sistem fakta atau karakteristik populasi tertentu. Data 

yang di kumpulkan berupa kata kata, gambaran dan bukan angka-angka dengan demikian 

laporan penelitian berisi kutipan kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan 

tersebut, data yang di dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, vidiotape, dan 

dokumentasi. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan 

dan menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian sekaligus observasi di 

Dinas Sosial Kabupaten Boyolali. 

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisis 

        Unit amatan dan unit analisa dari penelitian, sebab keduanya (unit amatan dan 

unit analisa) berkaitan dengan dari siapa informasi diperoleh dan kesimpulan dari informasi 

(data) itu untuk siapa atau apa. Lhalauw (2003:174-178) mengemukakan bahwa unit 

pengamatan penelitian adalah sesuatu yang darinya informasi diperoleh atau didapat guna 

menggambarkan atau menjelaskan satuan analisis, sedangkan unit analisa adalah bagian 

yang tentangnya kesimpulan akan diberikan. 

         Dengan demikian, maka unit amatan dalam penelitian ini didapat dari informasi yang 

telah diterima dari Kepala bidang (Kabid) bidang rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten 

Boyolali yang dimana pelayanan sosial dan pemenuhan hak sosial terhadap ODGJ tersebut 

dibawah naungan bidang rehabilitasi Dinas Sosial. Sedangkan unit analisis dalam penelitian 

https://www.amazon.com/SAGE-Handbook-Qualitative-Research-Handbooks/dp/1412974178
https://www.amazon.com/SAGE-Handbook-Qualitative-Research-Handbooks/dp/1412974178


 

ini adalah peran Dinas Sosial sebagai agen untuk melayani dan pemenuhan hak sosial ODGJ 

di Kabupaten Boyolali yang berada di rumah singgah milik Dinsos.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

    Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yang dimana lebih cenderung pada 

pengertian data macam apa yang harus dikumpulkan oleh peneliti. Berdasarkan 

kenyataan di lapangan jenis data subyek juga bisa diperoleh ketika kita 

melakukan wawancara berhadapan langsung dengan responden, maka data yang 

dihasilkan berupa lisan dan ekspresi. Tetapi kalau wawancara itu dilakukan 

melalui pesawat telepon, maka data yang dihasilkan hanya berupa lisan saja. 

Adakalanya kita mengumpulkan data yang bukan berupa respon, tetapi secara 

fisik kita amati, dicatat, diklasifikasi menurut tempat dan waktu yang 

melatarbelakangi peristiwa. Jenis data ini disebut dengan data objek, misalnya 

data tentang bangunan yang dimiliki perusahaan, dokumen-dokumen, fasilitas, 

kantor, dan aset lainnya.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

     Dalam metode penelitian kualitatif,  data yang dikumpulkan dengan beberapa 

teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu;  

1). Wawancara 

2). Observasi 

3). Dokumentasi 

4). diskusi terfokus (Fokus Group Discussion). 

3. Sumber Data 

     Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa 

observasi atau pengamatan, hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara 

dan pengamatan merupakan data yang didapat dari “tangan pertama” atau 

informan kunci secara langsung, dan catatan pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti dalam proses penelitian. (Boghan dan Taylor (Moleong, 2000) 

 Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yakni data yang telah 

diolah dan didapatkan pada saat proses penelitian berlangsung, atau sebelum melakukan 



 

penelitian. Data sekunder selalu berupa data yang telah diolah, jenisnya adalah dokumen-

dokumen, laporan-laporan, hasil dokumentasi (foto), dan lain sebagainya. Data yang 

diperoleh dari data inti kantor Dinas Sosial khususnya di rumah singgah.  

3.4 Lokasi Penelitian 

          Penelitian ini dilakukan di Rumah Singgah milik Dinas Sosial, yang bertempat di 

Desa Singkil Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Boyolali kota, Propinsi Jawa Tengah. 

Lokasi penelitian yaitu di rumah singgah sebagai tujuan penelitian dan kantor pemerintah 

Dinas Sosial sebagai pihak yang melakukan pelayanan pemberdayaan sosial.  

3.5 Analisis Data 

          Analisis data merupakan upaya menulis catatan dari informasi yang didapatkan. 

Adapun tahap dalam menganalisis data :  

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan 

transkipsi wawancara, men-scanning materi, mengetikdata lapangan, atau 

memilah-milah dan menyususn data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda 

tergantung pada sumber informasi. 

2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense 

atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. 

Dalam proses ini yang perlu diperhatikan adalah gagasan umum apa yang 

terkandung dalam perkataan partisipan, bagaimana nada gagasan-gagasan 

tersebut, dabn bagaimana kesan dari partisipan. Pada tahap ini, para peneliti 

kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan umun tentang 

data yang diperoleh. 

3. Menganalisi lebih detail dengan mengkoding data. Koding merupakan proses 

mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum 

memaknainya (Rossman dan Rallis, 1998 :171). Langkah ini melibatkan 

beberapa tahap yaitu, mengambil data tulisan atau gambar yang telah 

dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat atau 

gambar-gambar tersebutr kedalam kategori-kategori kemudian menandai 



 

kategori ini dengan istilah-istilah khusus yang seringkali didasarkan pada istilah 

atau bahasa yang benar-benar berasal dari parrtisipan. 

3.6 Keabsahan Data 

          Keabsahan data akan meningkatkan kedalaman peneliti baik mengenai fenomena 

yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul, jadi pemahaman yang 

mendalam atas fenomena yang diteliti merupakan nilai yang terkandung dalam penelitian 

kualitatif tersebut. Sebab, penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti (meaning) atau 

memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai 

peristiwa sosial dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam. Adapun teknik 

keabsahan data dalam penelitian biasanya menggunakan triangulasi, yang artinya adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi 

dalam penelitian menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi dengan sumber adalah 

menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. 

Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa mnggunakan observasi 

terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, 

catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan 

menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan 

(insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Boyolali 

 

Sumber : GoogleMaps Alamat Dinas Sosial kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 

 

          Dinas sosial kabupaten Boyolali sendiri beralamat di Tegalarum, Kemiri, 

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pelayanan sosial di dianas sosial 

kabupaten Boyolali akan dibuka setiap hari dari hari senin sd jum’at, pelayanan pada hari 

senin sd kamis akan dimulai dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.15 WIB, namun 

pada hari jum’at pelayanan akan dibuka jam 07.30 WIB samapai dengan jam 11.00 WIB. 

Adapun penjelasan mengenai profil dinas sosial kabupaten Boyolali sebagai berikut : 

4.1.1 Visi & Misi 

Rencana Strategis OPD menetapkan visi dengan mengacu Visi Kabupaten 

Boyolali yaitu : ”Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang maju dan lebih sejahtera”. 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Boyolali yang diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali serta mengacu kepada Visi dan Misi 

Kabupaten Boyolali maka Misi Dinas Sosial kabupaten Boyolali mengambil Misi ketiga 

yaitu “Boyolali Bersih, Berintegritas, Sejahtera” yang menekankan terwujudnya tata 

kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan pelayanan publik bebas KKN, 



 

responsif, dan akuntabel mendukung kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. 

Pemerintah yang berintegritas diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat untuk 

berintegritas pula. Masyarakat yang berintegritas akan menurunkan pelanggaran K3 

(kebersihan, keamanan, ketertiban). Misi ini juga membidik terwujudnya tata lingkungan 

dan masyarakat berbudaya hidup bersih, tertib, elok, rapi, sehat, nyaman, melanjutkan 

slogan "Boyolali Tersenyum (Tertib, Elok, Sehat, Nyaman)". Pada tataran praktis, misi 

ini merefleksikan kehadiran pemerintah, terutama untuk kelompok penyandang masalah 

kesejahteraan sosial. Pemerintah Kabupaten Boyolali berkomitmen untuk memenuhi rasa 

aman, kecukupan pangan, sandang, papan, kesempatan kerja,  kesejahteraan berbasis 

keluarga, serta sistem pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar. 

Untuk mewujudkan cita-cita dan pernyataan Visi di atas, diperlukan suatu 

langkah/tahapan strategis yang tertuang dalam Misi OPD. Oleh itu Dinas Sosial 

Kabupaten Boyolali dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Boyolali yang tertuang 

dalam RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021 menetapkan rumusan Misi OPD,  

antara lain: 

1.  Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

3. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan 

jaminan sosial 

4. Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

 

           Dinas sosial dipilih pemerintah daerah untuk mengelola dan bertanggung jawab atas 

rumah singgah yang telah didirikan, karena dengan adanya tugas dan fungsi dinas sosial sebagai 

pelayananan sosial, dinas sosial merupakan perangkat yang paling tepat untuk bertanggung 

jawab atas itu. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi  



 

Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan. Peraturan 

Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Boyolali sebagai berikut : 

 

Sumber : Profil Dinas Sosial Kabupaten Boyolali 

 

4.1.3 Tugas Pokok  

a. Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Boyolali 

Dinas Sosial Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 

bidang penanggulangan masalah sosial. 

b. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Boyolali 

Dinas Sosial Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial 

2. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial 

4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

4.1.4 Pelayanan 



 

1. Layanan Bidang Dayasos dan FPM 

 Penerbitan Surat Perijinan Mendirikan LKS 

 Layanan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIOP) Organisasi Sosial 

2. Layanan Linjamsos 

 Layanan Bantuan Kehabisan Bekal 

 Mengusulkan BPJS/KIS 

 Layanan Bantuan Logistik Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial 

 Layanan Bantuan BANKESOS 

3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas 

 Pelayanan Rehabilitasi PMKS 

 Pelayanan Eks Psikotik Terlantar dan PGOT 

 Pelayanan Rekomendasi Bebas Biaya ke Rumah Sakit untuk Orang Terlantar 

  Pelayanan Anak Berhadapan Hukum 

 Pelayanan Bantuan Biaya Pemakaman Bagi Orang Terlantar dan Panti 

 Pelayanan Rekomendasi Adopsi Anak 

4.1.5 Rumah Singgah 

       Rumah Singgah merupakan tempat yang diperuntuhkan untuk mewadahi orang-

orang yang terlantar di kabupaten Boyolali. Penanggung jawab di rumah singgah sendiri 

adalah dinas sosial khsususnya bidang atu yaitu bidang rehabilitasi sosial anak, lanjut 

usia dang penyandang disabilitas. Dimana pemberian pelayanan sosial yang di lakukan 

langsung dirumah singgah melalui bidang 1 yaitu rehabilitasi PMKS. Khususnya Orang 

dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang terlantar. Orang dengan gangguan jiwa yang 

didapati dinas sosial didaerah Boyolali ini terus meningkat dan akan dibawa kerumah 

singgah untuk diberikan pelayanan sosial. Berikut grafik data kunjungan orang dengan 

gangguan jiwa kabupaten Boyolali tahun 2020. 



 

 
                             Sumber : Dinkes Kabupaten Boyolali 

 

Pelayanan gangguan jiwa adalah pelayanan pada pasien yang mengalami 

gangguan kejiwaan yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir dan perilaku 

yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan 

peran sosialnya. Kunjungan kasus gangguan jiwa tahun 2020 di Kabupaten Boyolali 

sebesar 12.745 kunjungan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Pelayanan Sosial dan Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa di Rumah 

Singgah 

              Pada bab ini akan dibahas mengenai temuan penelitian serta membahas dari hasil 

wawancara, data, dokumentasi, observasi hingga informasi mengenai “Pemenuhan Hak dan 

Pelayanan Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa di Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten 

Boyolali”. Dari hasil penelitian dapat ditemukan beberapa perlakuan baik untuk orang dengan 

gangguan jiwa di rumah singgah. Orang dengan gangguan jiwa yang awalnya didapati dari 

jalanan sampai pada akhirnya dirawat dengan baik di rumah singgah. Rumah singgah merupakan 

tempat yang di sediakan bagi orang-orang terlantar termasuk orang dengan gangguan jiwa atau 

ODGJ. Untuk menanggulangi persoalan kesejahteraan masyarakat dari beberapa aspek 

khususnya kesehatan mental yang menghambat fungsi sosialnya, pemerintah berperan penuh dari 

program yang sudah terealisasi untuk masyarakat di kabupaten Boyolali. Pemerintah daerah 

mengutus dinas sosial sebagai lembaga yang berlandasan sosial memberi tanggung jawab untuk 

mengatasi masalah sosial hingga tersedia adanya bantuan sosial. 

 Pelayanan sosial merupakan suatu aktivitas untuk memberikan pertolongan bantuan 

hingga memperbaiki kualitas hidup. Adapun tujuan dari pelayanan sosial adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik itu untuk pertolongan, pengembangan dan dapat 

membantu dalam pencapaian menerima pelayanan sosial. Pencapaian tujuan yang dimaksud, 

tidak lain yaitu untuk membantu individu secara sosial masyarakat dan mempunyai kemandirian, 

dengan istilah lain dapat dikatakan sebagai seseorang yang telah mengalami keberfungsian 

sosialnya.  

4.2.1 Struktur Dinas Sosial 

          Dinas sosial merupakan lembaga pemerintah yang menangani dan mengatasi masalah-

masal sosial masyarakat, oleh karena itu dalam teori strukturasi disebut sebagai kegiatan sosial 

yang melintasi waktu dan ruang karena adanya dualitas struktur. Dalam konteks ruang dan waktu 

, actor dipandang sebagai bagian dari proses yang berjalan terus, sehingga hal tersebut 

dinamakan rutinitas, karena tindakan yang terbentuk kegiatan sehari-hari yang diulang-ulang 

dalam lintas waktu dan ruang. Dinas sosial disebut sebagai pemeran atau actor langsung yang 

memberikan suatu tindakan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan. Pelayanan sosial yang dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat untuk 



 

membantu masalah-masalah yang ada. Adapun struktur dinas sosial dalam melayani masyarakat 

khususnya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yaitu sebagai berikut : 

4.2.2 Peran Dinas Sosial  

            Dinas sosial merupakan bagian lembaga daerah yang menangani masalah-masalah 

sosial, khsusnya dalam menghadapi masalah orang gangguan jiwa ini atau ODGJ. Dinas 

sosial telah membangun rumah singgah melalui APBD pemerintah kabupaten Boyolali 

pada tahun 2017. Adapun tujuan pembangunan rumah singgah di kabupaten Boyolali 

sendiri untuk mewadahi orang-orang terlantar ataupun orang yang memiliki masalah 

sosialnya termasuk orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ.  

 

4.2.3 Pekerja Sosial 

 Pekerja sosial merupakan tenaga kerja yang bekerja dibidang sosial yang mampu 

mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Pekerja sosial yang berada di 

rumah singgah merupakan pekerja sosial yang menangani orang-orang terlantar, orang 

dengan gangguan jiwa bahkan anak-anak yang mengalami masalah pada kehidupannya. 

Adapun dirumah singgah milik dinas sosial kabupaten Boyolali ini, yang sudah menghuni 

paling banyak adalah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, sehingga penanganan dan 

pelayanan yang extra berusaha dilakukan oleh pekerja sosial, namun semua upaya yang 

dilakukan tentunya memiliki kekurangan. Pekerja sosial yang berada di rumah singgah 

berjumlah 11 orang, diantaranya memiliki tugas yang berbeda-beda. Seperti pramukti, 

caraka pramukantor, pramusaji dan administrasi. Namun melihat jumlah pasien yang ada 

dirumah singgah sering meningkat posisi dan tugas pekerja sosial tersebut bisa saja 

dilakukan secara bergantian.  

4.2.4 Kebiajakan Hukum  

            Pemerintah daerah tentunya mempunyai tujuan yang didukung dengan landasan 

hukum khusus untuk melindungi dan merawat orang dengan gangguan jiwa ini dengan 

mengupayakan beberapa cara seperti memberi pelayanan sosial hingga memberikan hak-

haknya sebagai manusia dan warga Negara sendiri. Dlam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yang dimaksudkan untuk 



 

menjamin pelayanan dan perlindungan bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. 

Dalam pasal 28 menjelaskan bahwa penanganan orang dengan gangguan jiwa sejalan 

dengan pelayanan sosial yaitu ayat 2 dengan mengacu ayat 1 yang menjelaskan upaya 

rehabilitasi bagi orang dengan gangguan jiwa dapat dilaksanakan secara persuasive, 

motivatif, atau koersif bagi lingkungan sekita, keluarga, masyarakat ataupun lembaga. 

4.3  Dinas Sosial sebagai Agency 

          Menurut kutipan Krogsrud Miley, pelayanan sosial sebagai suatu dukungan untuk 

meningkatkan keberfungsian sosial atau untuk memenuhi kebutuhan individu, antar individu, 

maupun lembaga. Pelayanan sosial juga disebut sebagai pelayanan kesejahteraan. Hak adalah 

peluang yang diberikan setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki 

sesuatu yang diinginkan oleh individu. Oleh karena itu orang dengan gangguan jiwa berhak 

merasakan hidupnya dengan baik, dengan cara bisa mendapatkan perlindungan, perawatan, 

pertolongan hingga pendampingan selama hidup. Hal itu juga berkaitan dengan kesejahteraan 

sosial, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun 

spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang 

memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan jasmaniah, rohaniah, sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat 

dengan menjungjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila 

(rumusan UU Republik Indonesia nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1).  Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pelayanan 

sosial merupakan usaha untuk mengembalikan, mengusahakan, mempertahankan, hingga 

meningkatkan keberfungsian sosial untuk mengatasi masalah-masalah, tekanan dan tuntutan 

kehidupan sosial yang dialaminya. Hal tersebut sejalan dengan pelayanan sosial dan pemenuhan 

hak yang diupayakan pemerintah daerah melalui dinas sosial. 

 

 

 

 



 

Gambar 5.1 

Kondisi di dalam area rumah singgah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber : Dokumentasi pribadi) 

Dokumentasi di atas merupakan gambaran lokasi rumah singgah 

serta ada beberapa aktivitas didalamnya.  Gambar ini diambil 

ketika ada laporan ODGJ yang mengamuk di ruang isolasi, 

kemudian pekerja sosial dari kantor dinas sosial datang dan 

melihat kondisi ODGJ tersebut, bahkan ikut serta dalam upaya 

menenangkan ODGJ tersebut. 

Upaya yang menjadi fokus dirumah singgah adalah dengan cara upaya rehabilitasi yang 

sebagaimana sesuai dengan upaya pemberian pelayanan sosial dan pemenuhan hak bagi orang 

dengan gangguan jiwa atau ODGJ di rumah singgah dinas sosial kabupaten Boyolali. Adapun 

bentuk yang diberikan di rumah singgah yaitu sebagai berikut : 

1. Assesment 

Assesement merupakan tahap awal yang dilakukan pekerja sosial dalam 

menangani orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, assesment ini berkaitan dengan 

diagnosa psikososial , yang artinya adalah cara untuk mengetahui dan memahami orang 

dengan gangguan jiwa tersebut mengalami maslah seperti apa, sehingga dengan cara itu 

dilakukan pekerja sosial untuk mengamati apa yang dialaminya guna untuk 

mengkategorikan klien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini termasuk jenis yang 

aktif, pasif atau agresif. Sehingga cara tersebut dipergunakan untuk tahap awal yaotu 

assesment ketika akan memasuki rumah singgah.  



 

“Pada saat pertama kali menjemput ODGJ kita melekukan 

eksekusi dengan beberapa teknis, jika ada laporan keberadaan 

ODGJ yang masuk kriteria, biasanya kita lapor terlebih dahulu 

dengan pak kepala rumah singgah, jika mendapat perintah 

eksekusi kita akan langsung berangkat.” 

(Ikhsan, pekerja sosial Rumah Singgah, 2021) 

Kemudian jika pasien termasuk dalam kategori aktif ataupun agresif, orang 

dengan gangguan jiwa tersebut segera di rujuk ke ruamh sakit jiwa, namun sebelum itu 

klien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ akan di cek identitasnya terlebih dahulu ke 

dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Jika sudah jelas identitasnya ataupun belum 

maka dinas sosial mengupayakan klien tersebut untuk bisa mendapatkan perawatan 

khusus di rumah sakit jiwa dengan melalui pembiayaan pemkab yaitu bankesos atau bpjs. 

Dan pada akhirnya jika dinyatakan baik-baik saja akan dikembalikan di rumah singgah, 

namun dalam proses pengobatan klien tersebut akan didampingi dan di beri treatment 

dari pekerja sosial di rumah singgah, salah satunya dengan dilatih cara-cara atau 

pembiasaan setiap hari sebagai manusia normal layaknya. Karena dengan cara tersebut 

dapat menggali emosianal mereka, sehingga treatment tersebut mempunyai fungsi dapat 

mengingat paling tidak sedikit memory didalam pikiran mereka ketika menjalani 

kehidupan mereka yang normal sebelumnya. Sehingga cara tersebut membantu klien 

dalam pemulihan yang cepat agar dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya sebagai 

manusia yang normal.  

Gambar 5.2 

Usaha membujuk ODGJ yang baru di jemput 



 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa upaya untuk melindungi ODGJ yang baru 

saja dijemput oleh pihak dinas sosial yang di bantu oleh satpol PP hingga Polsek 

merupakan ODGJ yang membawa anaknya, dari laporan yang ada ODGJ tersebut 

dengan kondisi yang mengamuk di jalanan hingga merusak fasilitas warga sekitar 

maka dinas sosial segera menjemput dan membawanya ke rumah singgah. Dari usaha 

mengamankan hingga membawa ODGJ tersebut dengan seorang anaknya tidaklah 

mudah, bahkan ODGJ tersebut terus membuang air ludahnya di mobil Polisi sampai 

di rumah singgah. Sesampainya di rumah singgah pekerja sosial mencoba 

berinteraksi dengannya, namun hal tersebut tidaklah mudah dilakukan, dengan 

kondisinya yang sangat marah karena tidak mau di bawa. Namun karena Ibu ODGJ 

tersebut membawa anaknya, pihak dinas sosial berusaha melindungi anaknya juga, 

anak tersebut mentalnya normal namun hanya saja memang agresif dengan orang 

asing dan tidak mau pisah dengan Ibunya yang mengalami gangguan mental. 

Sesampainya di rumah singgah, ODGJ tersebut juga di berikan perawatan yaitu 

pembersihan diri yaitu dengan cara di mandikan dan diberikan baju yang bersih dan 

layak. Dengan beberapa upaya yang keras dari pekerja sosial untuk mengkondisikan 

Ibu ODGJ tersebut telah berhasil dipisahkan dengan anaknya, karena hal tersebut 

dilakukan untuk menindak lanjuti pelayanan yang diberikan. Akhirnya dengan usaha 

yang ada, anaknya tersebut mau di ajak pekerja sosial untuk berinteraksi, bermain, 

belajar, dll. Dan berjalannya waktu, Ibunya yang sedang menjalani proses rehabilitasi 

di rumah singgah di tempatkan di ruang isolasi khusus karena kondisinya belum 



 

stabil dan anaknya di limpahkan ke panti asuhan untuk diberikan perawatan dari segi 

moral, kesehatan hingga pendidikan.   

2. Pendampingan dan Perawatan  

Salah satu pelayanan sosial yang diberikan dinas sosial untuk orang dengan 

gangguan jiwa atau ODGJ adalah memberikan fasilitas tempat tinggal di asrama rumah 

singgah. Tujuan tersebut untuk memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap orang 

dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Pengasramaan tersebut akan dibagi beberapa jenis 

untuk orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ sesuai dengan hasil assesment diatas, 

sehingga ada beberapa tempat atau ruangan tersendiri, sperti ruang ada 4 ruang isolasi 

tertutup dan 2 ruang isolasi terbuka. Di rumah singgah kabupaten Boyolali memiliki 

beberapa ruangan untuk dapat ditinggali, ada 1 ruang asrama laki-laki yang satu ruangan 

tersebut menampung 10 orang dan 1 ruangan asrama perempuan yang bisa menampung 

10 sd 15 orang. Rumah singgah tersebut memiliki sarana pra sarana ruang asrama yang 

terpisah antara laki-laki dan perempuan, ruang isolasi yang dijelaskan diatas, setiap 

ruangan memiliki kamar mandi, kipas angin, TV, dan setiap orang diberikan tempat tidur 

sepaket dengan bantal gulingnya hingga almari pakaian. Kemudian fasilitas mobil untuk 

melancarkan mobilitas pekerja sosial dalam mengantarkan klien tersebut untuk berobat 

kerumah sakit jiwa ataupun yang lainnya.  

“Di rumah singgah ini penyediaan tempat dan ruangannya 

sesuai dengan jenis gender, jadi perempuan dan laki-laki ini 

tidak kita campur akan tetapi terpisah. Setiap pasien/klien 

berhak mendapatkan pelayanan yang baik. Selain ruangan kita 

menyediakan fasilitas sarana untuk beribadah, jika klien 

mengingat sholat, di ruangan selalu kami sediakan mukena 

bagi perempuan, dan sarung serta peci bagi klien laki-laki. 

Rencananya rumah singgah ini akan dibangun ruang 

tambahan yaitu ruang aman anak-anak, aula dan dapur umum. 

Harapan penambahan ruang yang masih dalam proses ini 

adalah untuk menambah fasilitas bagi penghuninya.” 

Kemudian di rumah singgah ini akan membangun ruang aman anak-anak, aula 

dan dapur umum, semua itu baru memasuki proses pembangunan. Itu semua dibuat untuk 



 

memberikan yang terbaik bagi yang menempatinya, karena itu semua bagian dari 

pemberian pelayanan sosial dan mereka berhak mendapatkan hak perlindungan dengan 

tempat yang layak. Berikut beberapa proses atau tahapan pelayanan sosial yang ada di 

rumah singgah dinas sosial kabupaten Boyolali  

a. Regristrasi 

Pekerja sosial yang mendapati orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ terlantar 

dijalan dengan keadaan yang sangat memprihatinkan akan dibawa ke rumah singgah, 

setelah sampai dirumah singgah ODGJ tersebut akan mendapatkan penanganan 

pertama yaitu sudah dijelaskan diatas disebut assesment. Tahapan tersebutt dilakukan 

pekerja sosial untuk mengamati karakter ODGJ masuk dalam kategori yang mana. 

Kemudian setelah proses tersebut dilakukan, ODGJ yang mempunyai karakter agresif 

akan dimasukkan kedalam ruang isolasi dan akan di bersihkan terlebih dahulu, seperti 

dipotong rambutnya jika gimbal, kemudian jika laki-laki akan dimandikan petugas 

yang laki-laki dan diberi baju yang layak. Jika sudah mendapatkan tahapan yang 

pertama petugas mencoba bersosialisasi dengan cara diajak mengobrol, bertanya-

tanya ataupun diikuti maunya terlebih dahulu. Dan jika sudah assesment selesai 

ODGJ akan diidentifikasi, dicari biodatanya, asal-usulnya dengan cara dicek 

identitasnya ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Cara yang dilakukan untuk 

mengethaui identitas ODGJ adalah dengan menggunakan pengecekan mata dan sidik 

jari. Jika sudah diketahui akan diproses dengan tahapan yang ada. 

b. Pelayanan kesehatan 

Pemeriksaan atau penanganan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa atau 

ODGJ dilakukan setelah proses assesment diatas, apabila klien tersebut masuk dalam 

kategori agresif penanganan tersebut dilakukan dengan memberi rujukan serta 

bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti dinas kesehatan daerah yang 

mendampiingi hingga dibwa ke rumah sakit jiwa atau yang lainnya. Kemudian 

apabila kondisinya tidak mendukung untuk dibwa kerumah singgah lagi, akan di 

rekomendasikan di rumah sakit jiwa tersebut dan apabila kondidinya mendukung 

untuk kembali ke rumah singgah, klien tetap diberi obat dan dipantau oleh tenaga 

kesehatan dari dinas kesehatan daerah Boyolali tersebut. Tentunya dalam pengobatan 

yang dilakukan klien semua akan ditanggung oleh pemerintah daerah kabupaten 



 

Boyolali yang disebut bankesos atau bpjs. Sehingga klien yang membutuhkan 

perawatan kesehatan yaitu dari orang dengan gangguan jiwa terlantar atau dari 

masyarakat Boyolali sendiri tidak akan terbebankan biaya perawatan karena semua 

sudah ditanggung pemerintah daerah. 

c. Kebutuhan pangan 

Di rumah singgah sendiri semua penghuninya akan di rawat dengan baik dan sesuai 

layaknya hidup normal. Khususnya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ disana, 

mereka setiap harinya diberikan makan-makanan dan snack pada waktu yang sudah 

ditentukan. Makan pagi, makan siang dan makan malam. Tentunya semua makanan 

yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan gizi manusia dan diimbangkan dengan 

obat yang dikonsumsinya.  

d. Treatment  

Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ merupakan orang yang terganggu mental, 

pikiran, logika atau yang lainnya. Sehingga semua itu dapat mengakibatkan 

ketidakberfungsinya peran sosial. Sehingga dapat dilihat dari beberapa runtutan tahap 

atau proses ODGJ masuk kedalam rumah singgah yang tersedia, dapat diketahui jika 

ODGJ yang sudah berada didalam satu ruangan dengan yang lainnya, itu dinyatakan 

ODGJ yang pasif artinya, orang tersebut paling tidak sedikit bisa diajak ngobrol, 

bersosialisasi, berinteraksi langsung seperti layaknya orang normal. Sehingga dengan 

cara mentreat mereka itu seperti tidak ada batasan, jadi akan terlihat respon yang baik 

ketika interaksi yang diberikan akan lebih baik menggunakan emosional pikiran, yang 

pada akhirnya klien tersebut mengingat kehidupan-kehidupan masa lalunya yang 

baik-baik.  

“Treatment yang kami berikan yaitu dengan metode santai 

namun bertujuan untuk memberikan sikap kepada klien 

agar terlihat tenang, treat yang kami lakukan tentunya 

untuk memulihkan fungsi psikisnya, dengan cara 

mengobrol hingga bercanda tertawa sampai bernyanyi 

sama-sama dan nongkrong bersama.” 

(Ikhsan, pekerja sosial di Rumah Singgah, 2021)  

 



 

Selain dengan cara tersebut, klien akan di ajak melakukan kegiatan yang bermanfaat 

seperti memanfaatkan lahan sekitar rumah singgah dengan kegiatan bercocok tanam, 

berkebun, beternak, dll. Dengan cara itulah klien dapat berfikir dan terus mengingat 

tindakan masa lalu yang baik-baik.  

e. Rutinitas keseharian 

Rutinitas dalam keseharian dapat melatih klien dalam kedisiplinan dan tangung 

jawab, serta bisa merefleksi mereka dengan rutinitas yang positif. 

 

No Waktu Kegiatan 

1 Pagi   Ibadah sholat jika klien tersebut 

Muslim 

 Bersih-bersih 

 Makan pagi + obat pagi 

2 Siang  Sholat 

 Makan siang + obat siang 

 Nonton TV 

3 Sore  Makan Snack 

 Mandi/beres-beres 

4 Malam  Makan malam + obat malam 

 Tidur 

“Ada jam-jam tertentu, semua klien diberi kesempatan untuk 

keluar ruangan untuk melakukan aktivitas yang positif, misal 

seperti menjemur baju, menyapu halaman ruangan, membantu 

pekerja sosial membawakan makanan, dll. Namun setelah 

sudah selesai pintu ruangan akan ditutup dan digembok 

kembali. 

(Soko, pekerja sosial di Rumah Singgah, 2021) 

 

Gambar 5.3 



 

Pekerja sosial akan menutup dan mengunci kembali ruangan 

ODGJ 

 

        Sumber : Dokumentasi pribadi 

Gambar dokumentasi diatas merupakan pekerja sosial berusaha 

menutup dan mengunci ruangan ODGJ, hal tersebut dilakukan 

untuk membatasi dan mengamankan ODGJ di rumah singgah, 

ada jam-jam khusus ruangan akan dibuka dan ODGJ diberi 

kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Namun 

ketika jam dibuka sudah habis pintu akan ditutup kembali. 

 

Kegiatan sebagaimana dalam tabel diatas, klien diperlakukan dengan sangat baik 

dan sesuai jadwal. Dalam memberikan makan dan minuman tersebut klien 

dijamin kesehatannya, karena itu semua sesuai dengan kebutuhan gizi yang ada 

pada tubuh manusia layaknya.  

f. Kreatifitas 

Pelayanan tersebut diberikan kepada klien yang telah banyak pulih dan bisa 

berinteraksi sehingga mendapatkan bimbingan ataupun konseling mengenai 

kemampuan untuk melakukan suatu hal yang dapat menghasilkan sesuatu, 

tentunya proses ini tidak lepas dari treatment diatas yang menjelaskan proses 



 

penyembuhan klien itu bisa melewati tahap berinteraksi dengan memasukan 

emosional sehingga klien dapat merespon dengan baik. Dari adanya kegiatan 

tersebut, klien dapat menggali kreatifitasnya sehingga dapat menghasilkan 

sesuatu, jika di rumah singgah ini seperti berkebun, klien dapat memanfaatkan 

lahan dengan menanami tumbuhan yang menghasilkan seperti sayur mayur, 

buah-buahan, yang pada akhirnya hasil tersebut juga bernilai ekonomis dan dapat 

dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan setiap harinya. Kemudian beternak, klien 

dapat memelihara hewan-hewan ternak yang difasilitasi dengan tempat khusus 

untuk bisa mengembangbiakkan hewan-hewan yang dipeliharanya. Kegiatan 

tersebut tentunya akan dibimbing dan dipantau oleh pekerja sosial yang berada di 

rumah singgah. 

3. Bimbingan mental spiritual dan fisik 

Bimbingan mental selalu dilakukan pekerja sosial terhadap orang dengan gangguan 

jiwa atau ODGJ dengan konsep dan tahapan yang ada tentunya semua itu untuk 

dapat menyembuhkan serta memulihkan secara baik. Pendampingan dan sarana 

dalam setiap ruangan disediakan alat atau benda untuk beribadah, seperti mukena 

dan sarung, semua itu diberikan agar klien bisa melakukan ibadah sesuai yang 

mereka ingat, kemudian setelah itu klien akan di dekati dan diberikan konseling.  

Dengan cara itu klien akan merasakan ketenangan hingga sadar. Bimbingan yang 

dilakukan melalui kegiatan rutin harian, seperti jadwal makan dll. Hal tersebut agar 

klien dapat belajar rasa disiplin.  

4. Aksebilitas  

Pengawasan terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang dilakukan 

pekerja sosial selalu tanggap dan sangat terpantau. Sesuai dengan hasil observasi 

penelitian dapat terlihat jika jarak kantor pekerja sosial adan karyawan rumah 

singgah jaraknya tidak jauh dengan ruang-ruangan orang dengan gangguan jiwa atau 

ODGJ. Sehingga hal tersebut menjadikan petugas dan klien tidak terlalu kesulitan 

dalam melakukan kegiatan dan mengawasi. 

5. Bantuan Sosial 

Rumah singgah dinas sosial kabupaten Boyolali kepada orang dengan gangguan jiwa 

atau ODGJ yang sedang menajalani beberapa pelayanan sangat memberikan jaminan 



 

perlindungan penuh dari hal-hal yang dapat membahayakan. Berdasarkan observasi 

di lokasi penelitian, petugas atau pekerja sosial serta pengamanan di tempat tersebut 

ada 4 orang laki-laki untuk menjaga dan bertugas di rumah singgah tersebut.   

6. Tindakan lanjut 

Setelah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ tersebut menerima pelayanan dan 

mendapatkan hak penuhnya, tahap akhir ini merupakan pelayanan lanjutan yang 

berhak di terima ODGJ. Hal tersebut diberikan untuk orang dengan gangguan jiwa 

yang sudah pulih, jika tidak memiliki keluarga ODGJ tersebut akan di rujuk ke panti-

panti yang sudah bekerjasama dengan dinas sosial, tentunya akan dipantau dari dinas 

perkembangan klien tersebut setelah dirujuk di panti yang terpilih. Kemudian jika 

ada keluarganya akan dikembalikan ke keluarganya dan tentunya juga akan terus 

dipantau perkembangannya.  

7. Hal yang dicapai 

Perubahan sikap pada orang dengan ganguan jiwa atau ODGJ menjadikan harapan 

setiap pekerja sosial di rumah singgah. Dengan adanya proses dan tahapan yang 

diberikan, tentunya semua itu dilakukan dengan banyak usaha dan kerja keras agar 

bisa dapat melayani dan memberikan hak mereka. Sesuatu yang diberikan tentunya 

akan memberi dampak. Sehingga klien orang dengfan gangguan jiwa atau ODGJ 

tersebut merasakn dampak yang positif. Berikut dampak orang dengan gangguan 

jiwa atau ODGJ setelah menerima pelayanan sosial di rumah singgah dinas sosial 

kabupaten Boyolali.  

a. Sosial 

Pelayanan sosial yang diberikan dengan beberapa proses yang dijalani dapat 

memberikan dampak sosial yaitu seperti perubahan pada sikap klien. Perubahan 

tersebut dapat terlihat ketika klien sudah berinteraksi dengan pekerja sosial, 

karyawan rumah singgah maupun orang-orang di lingkungan rumah singgah. 

Kemudian bisa bertanggung jawab atas kegiatan yang diberikan seperti bersih-

bersih dan membereskan barang-barangnya sendiri. Kemudian rasa tenang yang 

dirasakan klien, yang dahulunya sering gelisah, murung, marah-marah, sekarang 

bisa menenangkan diri.  

b. Psikologis 



 

Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang diberikan pelayanan di rumah 

singgah terjadi perubahan secara emosionalnya. Emosional yang awalnya agresif, 

halusinasi (melihat dan mendengar hal yang tidak nyata) dan delusi (meyakini 

hal-hal yang tidak ada nyatanya), sensitif, namun stelah menerima pelayanan 

yang diberikan klien bisa berubah menjadi lebih tenang dan baik.  

c. Biologis 

Orang dengan gangguan jiwa atauii ODGJ kebanyakan tidak dapat berfikir apa 

yang dikenakannya dan tidak berfikir untuk menjaga dirinya sendiri. Namun 

dengan adanya pelayanan yang diterima klien berangsur-angsur memberikan 

perubahannya baik dari segi fisik atau mentalnya. Rutinitas harian dapat 

memberikan dampak klien bisa membersihkan diri dan menjaga dirinya, seperti 

dengan cara mandi yang benar, berpakaian yang bersih, rapi, indah.  

d. Spiritual 

Kebanyakan klien yang sudah memperlihatkan sikap baik akan tetap diberikan 

pendampingan dengan cara beribadah yang baik. Dengan cara tersebut klien 

dapat menggali emosionalnya dengan cara mengingat Tuhannya. Hal itu 

diajarkan hingga cara berdo’a yang baik sampai klien dapat mengkhayati hal 

tersebut sehingga memberikan efek ketenangan yang tentram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 5.4 

Memastikan kondisi ODGJ yang ditempatkan di ruang isolasi 

khusus 

 

                                                       Sumber : Dokumentasi pribadi 

Dari gambar dokumentasi diatas adalah memastikan kondisi ODGJ yang 

di tempatkan di ruangan isolasi khusus karena sebelumnya ODGJ tersebut 

mengamuk dan teriak-teriak. Namun beberapa hari kemudian dengan 

didukung pemeriksaan kesehatannya hingga di berikan obat rutin setiap 

hari, ODGJ tersebut ketika berusaha di ajak komunikasi bisa lebih tenang 

dan jauh lebih baik dengan kondisi sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 5.5 

Gambaran kondisi di dalam ruangan ODGJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Dokumentasi gambar diatas merupakan gambaran kondisi didalam 

ruangan ODGJ, dapat dilihat bahwa fasilitas yang diberikan sangatlah 

layak untuk ditinggali, didalam ruangan tersebut ODGJ diberikan kasur 

sekaligus peralatan tidur, almari, kipas, TV dan toilet yang layak, hingga 

peralatan mendukung ibadah. 

        Gambar 5.6 

Memastikan kondisi ODGJ yang sudah meninggal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa disaat kantor dinas sosial mendapati 

kabar dari rumah singgah yang ternyata salah satu ODGJ yang ada diruangan 

laki-laki tersebut ada yang meninggal dunia. Hal itu diketahui saat salah satu 

ODGJ yangkondisinya sudah normal mengetahui kondisi ODGJ yang sedang 

sakit tersebut tidak bergerak, karena memang saat ada laporan warga dan 

dijemput pihak dinas sosial kondisinya sudah sakit di jalanan, kemudian di 

rawatlah di rumah singgah hingga memanggil dari pihak kesehatan untuk di cek 

kondisinya, naum akhirnya takdirlah yang menentukan, dan saat diketahui sudah 

meninggal dunia pun pihak dinas sosial juga memanggil pihak kesehatan untuk 

memastikan kembali bahwa ODGJ tersebut sudah meninggal, kemudian dari 

awal regristasi identitas, ODGJ tersebut diketahui identitasnya dirinya beragama 

Kristen, oleh karena itu tindakan yang berlanjut dilakukan dinas sosial yaitu 

memakamkannya dengan tata cara agamanya, karena itu merupakan hak terakhir 

yang harus diberikan. Dinas sosial pun memberikan pelayanan lanjut dan 

memenuhi haknya sampai akhir, yaitu menggandeng pihak pemuka agamanya 

yaitu pendeta untuk mengikuti prosesi pemakamannya. Semua dilakukan 

tentunya dengan prosedur yang ada, karena latar belakang ODGJ tersebut sudah 

tidak memiliki keluarga atau tidak diakuinya maka pemerintah berhak 

memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya. 

 

 



 

4.4 Refleksi Hasil Penelitian atau Pembahasan 

            Peneliti ingin berusaha menjelaskan bagaimana upaya dinas sosial memberi 

pelayanan sosal hingga memenuhi hak orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Peneliti 

ingin mengetahui upaya yang dilakukan agen yaitu dinas sosial dalam upaya melakukan 

bagaimana upaya dinas sosial memberi pelayanan sosial hingga memenuhi hak orang 

dengan gangguan jiwa atau ODGJ  di rumah singgah. Dalam penelitian ini agen dan struktur 

mempunyai peran yang sangat penting. Agen dibedakan menjadi dua yaitu expert agen dan 

lay agen. Pertama Expert Agent merupakan agen yang mampu memberi sederet kekuasaan 

yang kausal, termasuk mempengaruhi kekuasaan yang disebarkan orang lain. Dalam 

penelitian ini yang menjadi expert agent adalah Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, dimana 

lembaga ini adalah yang pertama menjalankan upaya untuk menangani orang dengan 

gangguan jiwa atau ODGJ serta memiliki kekuasaan yang kuat di Kabupaten Boyolali. 

Kedua adalah lay agent, disebut lay agent dikarenakan agen memiliki kekuasaan yang lemah 

yang dapat dipengaruhi oleh expert agent sehingga lay agent berfungsi mendukung tindakan 

yang dilakukan oleh expert agent. Dalam penelitian ini yang menjadi lay agent adalah orang 

dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Pelayanan sosial dilakukan setelah expert agen 

melakukan perjumpaan, pendampingan dan melakukan kegiatan bersama-sama dengan lay 

agent. Dinas Sosial merupakan sebuah alat, fasilitas atau sarana sehingga interaksi atau 

praktik sosial antar anggota atau pekerja sosial dan ODGJ dapat berlangsung. Struktur 

mengandung dua element yaitu aturan dan sumber daya. Aturan dalam hal ini berisi tentang 

aturan main (rule of the game) yang mengatur praktik sosial pelaku. Aturan terbentuk dari 

hasil keterulangan praktik atau tindakan pelaku. Sumber daya meliputi segala sarana yang 

dapat digunakan untuk melakukan praktik sosial, seperti fasilitas-fasilitas yang dimiliki 

dinas sosial di rumah singgah untuk membantu proses pelayanan sosial dan pemenuhan hak 

ODGJ. Struktur Anthony Giddens adalah aturan atau sumber daya yang terbentuk dan 

membentuk perulangan praktik sosial. Dualitas struktur dan pelaku terletak dalam proses 

dimana struktur sosial merupakan hasil sekaligus sarana praktik sosial. Agen dan struktur 

dipengaruhi oleh tiga gugus besar besar struktur yaitu signifikasi, dominasi dan legitimasi. 

Agen melakukan tindakan dipengaruhi oleh kesadaran yang dimiliki oleh agen. Ada tiga 

kesadaran yang dapat mempengaruhi praktik sosial antara lain motif tidak sadar, kesadaran 

praktis dan kesadaran diskursif. Hubungan agen dan struktur dan hubungan keduanya yang 



 

saling terikat menimbulkan praktik sosial pada upaya pemberian pelayanan sosial dan 

pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di rumah singgah dinas sosial 

kabupaten Boyolali. Proses tindakan-tindakan tersebut melibatkan ruang dan waktu. Waktu 

dan ruang dianggap sebuah arena dalam praktik sosial. Waktu dan ruanglah yang 

menentukan tindakan agen dan struktur dalam teori strukturasi. Ruang dan waktu dalam 

teori ini merupakan hal yang penting berkaitan dengan pengekangan-pengekangan yang 

membentuk rutinitas sehari-hari. Karena dalam teori strukturasi agen dan struktur 

membentuk sebuah hubungan yang bersifat dualitas, maka ruang dan waktu berperan dalam 

mengekang rutinitas praktik sosial agen dan juga struktur yang ada. Giddens menyatakan 

bahwa waktu dan ruang bukanlah arena atau panggung tindakan, melainkan unsur konstitusi 

tindakan dan pengorganisasian masyarakat. Artinya, tanpa waktu dan ruang, tidak ada 

tindakan (Priyono:2016:19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

            Dalam penelitian tersebut dapat dijelaskan pelayanan sosial dan pemenuhan hak terhadap 

orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di rumah singgah kabupaten Boyolali. Dimana peran 

dinas sosial sebagai lemabaga yang berbasis sosial masyarakat itu memberikan pelayanan 

terhadap orang dengan gganguan jiwa atau ODGJ, fokus dari dinas sosial dalam memberikan 

pelayanan sosial tersebut yang banyak didapati adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ 

yang terlantar dijalanan. Pemkab Boyolali melalui APBD telah membangun rumah singgah yang 

di peruntuhkan bagi orang-orang terlantar di daerah Boyolali, pemkab memilih dinas sosial 

sebagai penanggung jawab atas rumah singgah tersebut. Terkait dengan hal tersebut ODGJ yang 

didapati dijalanan akan dieksekusi oleh pekerja sosial dan ditempatkan di rumah singgah. Setelah 

sampai di rumah singgah orang dengan gangguan jiwa tersebut atau ODGJ akan melalui 

beberapa tahapan yang ada, seperti regristasi, assessment, identifikasi, rujukan, hingga 

mendapatkan pelayanan sosial dann pendampingan secara berkala. Proses yang dilakukan 

dirumah singgah merupakan pelayanan oreang dengan gangguan jiwa atau ODGJ untuk 

mendapatkan perlindungan, perawatan hingga akhirnya bisa pulih kembali. Sarana prasarana 

yang ada dirumah singgah tentunya mendukung proses pelayanan sosial, misal seperti ruang 

asrama, isolasi hingga toilet. Bahkan fasilitas pendukungnya disediakan dirumah singgah, seperti 

TV, alat-alat mencuci baju, alat-alat bersih-bersih, alat-alat tidur, pakaian hingga almari, dll. 

Pelayanan sosial yang diberikan dalam keseharian mereka setiap waktunya dilakukan pekerja 

sosial, setiap hari memberikan makan dan minum serta obat-obatan, bimbingan spiritual, fisik, 

mental. Dalam aspek pelayanan kesehatan, dinas sosial memberikan pelayanan melalui cek atau 

pemeriksaan kesehatan terhadap ODGJ di rumah sakit sesuai dengan diagnosa yang di deritanya, 

tentunya pelayanan tersebut melalui progam pemerintah daerah yaitu bankesos dan bpjs. Dinas 

sosial menjalani perannya tersebut tentunya tidak sendiri, juga bekerjasama dengan lembaga lain 

seperti dinas kesehatan, dinas penduduk dan pencatatan sipil, satpol PP ataupun aparat daerah. 

Kabupaten Boyolali sendiri menurut data dinas kesehatan tahun 2020 menunjukkan peningkatan 

orang dengan gangguan jiwa atau temuan orang gangguan jiwa di jalanan. Sehingga upaya dan 

usaha yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mengatasi orang dengan gangguan jiwa tersebut 



 

dapat kembali pulih dan kembali lagi fungsi sosialnya. Dinas sosial adalah sebagai agen untuk 

menciptakan tindakan yang baik dan bertujuan baik bagi kliennya yaitu orang dengan gangguan 

jiwa atau ODGJ dengan memberi pelayanan sosial yang baik di rumah singgah. Tahapan dan 

proses pelayanan sosial yang diberikan tentunya wajib diberikan kepada orang dengan gangguan 

jiwa atau ODGJ, karena hal tersebut merupakan hak mereka sebagai warga Negara yang pantas 

menerima perlindungan, kesejahteraan hingga ketenangan hidupnya. Oleh sebab itu, teori 

Giddens tentang agency ini menjelaskan hal yang nyata pada lembaga sosial yaitu dinas sosial 

menjadi pelayan masyarakat yang mampu memberikan tindakan dengan memberikan hak-hak 

mereka melalui pelaksanaan pelayanan sosial oleh pekerja social yang ada dirumah singgah itu 

sendiri.   

5.2   REKOMENDASI 

          Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka penulis memberikan 

rekomendasi atau saran yang kemudian dapat dipertimabangkan oleh institusi yakni : 

1. Dilakukannya banyak kegiatan-kegiatan yang menunjang potensi ODGJ 

tersebut misal diadakannya pelatihan memasak, menjahit, tata rias, seperti 

membuat keripik dari bahan-bahan sederhana, kemudian keset atau 

barang-barang yang memiliki nilai indah dan nilai jual sehingga hal 

tersebutpun secara tidak langsung juga melatih emosionalnya dan 

membekali hal yang positif ketika nanti akan kembali di tengah-tengah 

masyarakat atau lingkungan sekitarnya.  

2. Lebih diadakannya kegiatan keagamaan rutin, supaya usaha-usaha yang 

dilakukan juga didukung dengan usaha spiritualnya dengan cara 

mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa sehingga lebih melatih 

ketenangan jiwa dan mentalnya. 

3. Menambah lagi tenaga pekerja sosial di rumah singgah, melihat jumlah 

ODGJ yang di tangani di rumah singgah sering meningkat, demi 

keamanan dan memaksimalkan pelayanan yang diberikan. 
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