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Abstrak 

 

Dwi Wahyuning Noviati, Koordinasi antara Dinas Kesejahteraan Sosial 

dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi masyarakat dengan 

ganguan jiwa di Kabupaten Kutai Timur, di bawah bimbingan Drs. H. Sugandhi, 

M.Si, Dr. Heryono Susilo utomo,M.Si. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya saling lempar tanggung jawab 

antara Dinas Kesejahteraan Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

upayanya menanggulangi masyarakat dengan gangguan jiwa yang ada di 

Kabupaten Kutai Timur. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang 

dilakukan dinas kesejahteraan sosial dan satuan polisi pamong praja dalam 

menanggulangi masyarakat dengan gangguan jiwa dan faktor penghambat dan 

faktor pendukungnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang 

dilakukan antara kedua instansi dalam melakukan penanggulangaan terhadap 

masyarakat dengan gangguan jiwa di Kabupaten Kutai Timur.  

 

Kata Kunci:  koordinasi, dinas kesejahteraan sosial, satuan polisi  pamong praja, 

masyarakat gangguan jiwa. 

 

Pendahuluan 

Kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang 

layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga 

negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan 

pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan 
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berkelanjutan. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari 

upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak 

terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan 

pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan 

sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara 

dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang 

miskin dan tidak mampu. 

Pada dasarnya setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia yang sama baik 

manusia yang hidup normal ataupun manusia yang mengalami gangguan jiwa/ 

gila sekalipun, Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugrah Tuhan Yang Maha 

Esa yanag melekat pada diri manusia, berdasarkan kodrati, universal dan abadi 

berkait dengan harkat dan martabat manusia. 

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini 

menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan 

dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. 

Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan 

fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan 

bermartabat. 

Disini para aparatur negara yang diamanahkan dan bertugas dalam bidang 

kesejahteraan sosial yang meliputi bantuan dan jaminan sosial pada masyarakat 

bangsa dan negara harus benar benar menjalankan kewajibannya sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya masing-masing, supaya tercapainya hasil pelayanan 

yang maksimal. 

Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai lembaga pemerintahan yang membantu 

bupati dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat dalam bidang 

kesjahteraan  sosial yaitu yang didalamnya terdapat bidang Bantuan dan jaminan 

sosial, bidang inilah yang berperan dalam kehidupan sosial masyarakat yang salah 

satu penanganannya adalah mengenai bantuan soaial terhadap masyarakat yang 

mengalami gangguan jiwa, hal ini dmasudkan agar pemenuhan pelayanan kepada 

masyarakat dapat tercapai dengan baik. Namun dalam hal tersebut penulis 

menemukan beberapa masalah yang terjadi berdasarkan pengamatan penulis 

berapa waktu lalu yang terjadi di lapangan, selama penulis melaksanakan 

Observasi awal di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur.  

Pelayanan terhadap masyarakat dalam hal penaganan masyarakat yang 

memiliki gangguan kejiwaan terindikasi tidak terlaksana dengan baik, contohnya 

seperti adanya penundaan pelayanan/ penguluran waktu dan terjadinya lempar 

tanggung jawab antara kedua instansi yang berkaitan satu sama lain yaitu antara 

pihak Dinas Kesejahteraan Sosial dengan pihak Satuan polisi pamong praja dalam 

menangani masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan,hal ini membuktikan 
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bahwa kurangnya koordinasi antara kedua belah pihak yang seharusnya mampu 

bekerjasama dengan baik, agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama 

secara maksimal, yaitu pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan efesien terhadap 

masyarakat. 

Selain itu pengamatan penulis selama melaksanakan Observasi awal di 

kantor Dinas Kesejahteraan sosial Kabupaten Kutai Timur mendengar alasan dari 

pihak Dinas Kesejahteraan Sosial yang kurang maksimal dalam menanggulang 

masyarakat dengan gangguan jiwa adalah permasalahan administrativ dan 

permasalahan dana. Namun dari pihak satuan polisi pamong praja yang mendapat 

laporan dari  masyarakat beranggapan bahwa tugas penanggulangan masyarakat 

dengan gangguan jiwa di tahap penanganan dan penyelesaian kasusnya berada di 

pihak Dinas Kesejahteraan Sosial. 

Data  sementara  yang  saya dapat dari catatan bidang Rehab yang 

menangani kasus gangguan jiwa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kaupaten Kutai 

Timur  ada 20 orang yang terdiri dari 11 orang  berjenis kelamin  laki laki  dengan  

umur 25 sampai 40 tahun,  dan 9 orang dengan jenis kelamin perempuan dengan 

umur 20 sampai 40 tahun adalah warga yang terdata dan terdaftar di Dinas 

Kesejahteraan Sosial  sebagai masyarakat dengan gangguan jiwa dan telah 

ditanggulangi oleh Dinas Kesejahteraan Sosial serta diantar ke rumah sakit jiwa 

untuk di rehabilitasi. Namun pada kenyataan di masyarakat masih banyak 

individu dengan masalah gangguan jiwa yang tidak dilaporkan kepada pihak 

terkait. 

Dari berbagai fenomena yang terjadi diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai 

permasalahan pokok yaitu bagaimana koordinasi antara Dinas Kesejahteraan 

Sosial  dan satuan polisi pamong praja dalam upaya penanggulangan kepada 

masyarakat yang memiliki gangguan kejiwaan. 

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis 

lakukan. Data-data yang dikumpulkan selama kurang satu bulan, dianalis dengan 

analisis kualitatif. Agar analisis ini punya pijakan teoritis, pada bagian berikut 

akan dibahas terlebih dahulu kerangka dasar teori/konsep.  

 

Kerangka Dasar Teori  

Koordinasi 

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan 

kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. 

Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, 

dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh pimpinan maka setiap 

individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang 

diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan maka tujuan perusahaan tidak 

akan tercapai. 

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan 

mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen 

dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. 
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Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan- 

kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang- 

bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien 

dan efektif (Handoko 2003 : 195).  

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa 

koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan 

jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan 

suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. 

Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 

1. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.  

2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam 

kerangka mencapai sasaran.  

3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.  

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

koordinasi sebagai berikut:  

1. Kesatuan Tindakan  

2. Komunikasi 

3. Pembagian Kerja 

4. Disiplin 

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling 

berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan 

melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk 

administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan 

bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya 

koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). 

Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari 

satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai 

kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai 

tujuannya. 

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan 

seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan 

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian 

yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah 

keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang 

siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses 

pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi 

agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, 

pengkoordinasian dimaksudkan agar para pemegang tanggung. 

 

Kebijakan Publik 

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002: 17) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-
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kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus 

dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. 

Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert 

Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. 

Menurut Woll dalam Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan 

publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di 

masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai “ is whatever government choose to do or not to do” ( apapun yang 

dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini 

menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” 

dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik 

semata 

Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa 

kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of 

actors in dealing with a problem or matter of concern”(Serangkaian tindakan 

yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang 

pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). 

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno 

(2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang 

sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. 

Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) 

dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai 

alternatif yang ada. 

Sehingga dapat di simpulkan bahwa Kebijakan publik adalah Serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memecahkan masalah 

yang ada dalam masyarakat. 

 

Dinas Kesejahteraan Sosial 

Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur dibentuk pada Tahun 

2006 menurut Perda no 02 Thn 2006 , Pada Tahun 2009 Dinas Kesejahteraan 

Sosial berubah nama menjadi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur, Kemudian 

sesuai Perda no. 3 Tahun 2013, sejak Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Kutai 

Timur berubah kembali menjadi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai 

Perubahan tersebut untuk meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan 

daerah secara efektif dan efisien. Dinas Kesejahteraan sosial Kabupaten Kutai 

Timur memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 

b. Perumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial ; 

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat ; 
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d. Pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial dan perlindungan 

masyarakat ; 

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

fungsinya. 

Pengertian Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat 

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi 

rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. 

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara 

persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti 

sosial. Bentuk rehabilitasi sosial meliputi 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 dan asistensi sosial, bimbingan 

resosialisasi, bimbingan lanjut; dan/atau rujukan. Jaminan Sosial adalah skema 

yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan 

dasar hidupnya yang layak. 

 

Satuan Polisi Pamong Praja 

Pengertian Pamong Praja, Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu 

”pamong” dan ”praja”. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau 

pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga 

secara harfiah Pamong Praja dapat di artikan sebagai pengurus kota. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1) tentang ketentuan 

umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol 

PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) 

dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.  

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah 

daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat, dimana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah 

daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan 

teratur. 

Defenisi ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia (PERMENDAGRI) nomor 40 tahun 2011 tentang pedoman 

organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010, Satpol PP dibentuk untuk 

membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten 

atau kota dibentuk Satpol PP. Pembentukan organisasi Satpol PP berpedoman 
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pada Peraturan Pemerintah tersebut. 

Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 

2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada bab II (2) disebutkan Satpol PP 

mempunyai tugas 14 menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan 

tugas tersebut Satpol PP juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya : 

a. Program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat  

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah  

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat di daerah  

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat  

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan 

Kepolisian  

f. Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau 

aparatur lainnya  

g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi 

dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah  

h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. 

 

Pelayanan Publik 
 Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. Moenir 

(2002:26-27) mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat 

pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, 

tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 

pengguna”. 

 Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses 

pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh 

kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan 

sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi 

pelayanan. 

 Selanjutnya A.S. Moenir A(2002: 16) menyatakan bahwa proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang 

dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang 

bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang 

lain.  

 Dari definifi tersebut dapat diartikan bahwa pelayanan adalah aktivitas yang 

dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang 

menggunakan organisasi atau badan pemerintahana sebagai perantara pemberian 

pelayanan. 

 

Gangguan Jiwa 
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 Gangguan jiwa adalah gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi 

jiwa.Gangguan jiwa adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya 

emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca 

indera).Gangguan jiwa ini menimbulkan stress dan penderitaan bagi penderita 

(dan keluarganya) (Stuart & Sundeen, 1998 : 77). 

 Gangguan jiwa dapat mengenai setiap orang, tanpa mengenal umur, ras, 

agama, maupun status sosial-ekonomi.Gangguan jiwa bukan disebabkan oleh 

kelemahan pribadi.Di masyarakat banyak beredar kepercayaan atau mitos yang 

salah mengenai gangguan jiwa, ada yang percaya bahwa gangguan 

jiwadisebabkan oleh gangguan roh jahat, ada yang menuduh bahwa itu akibat 

guna-guna, karena kutukan atau hukuman atas dosanya. Kepercayaan yang salah 

ini hanya akan merugikan penderita dan keluarganya karena pengidap gangguan 

jiwa tidak mendapat pengobatan secara cepat dan tepat (Notosoedirjo, 2005).  

Penyebab Gangguan Jiwa Gejala utama atau gejala yang menonjol pada 

gangguan jiwa terdapat pada unsur kejiwaan, tetapi penyebab utamanya mungkin 

di badan (somatogenik), di lingkungan sosial (sosiogenik) ataupun psikis 

(psikogenik), (Maramis1994). Biasanya tidak terdapat penyebab tunggal, akan 

tetapi beberapa penyebab sekaligus dari berbagai unsur itu yang saling 

mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan, lalu timbulah gangguan badan 

ataupun jiwa.  

Macam-Macam Gangguan Jiwa Gangguan jiwa artinya bahwa yang 

menonjol ialah gejala-gejala yang psikologik dari unsur psikis (Maramis, 1994). 

Macam-macam gangguan jiwa (Rusdi Maslim, 1998): Gangguan jiwa organik 

dan simtomatik, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, 

gangguan suasana perasaan, gangguan neurotik, gangguan somatoform, sindrom 

perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik, 

Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa, retardasi mental, gangguan 

perkembangan psikologis, gangguan perilaku dan emosional dengan onset masa 

kanak dan remaja. 

 

Metode Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Kesejahteraan Sosial dan 

SATPOL PP Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Waktu peneliti mulai dari 

pemilihan judul, menentukan masalah , pemilihan lokasi penelitian, pencarian 

teori sampai pada tahap akhir yaitu pelaksanaan seminar adalah 5 bulan dari bulan 

April  2016 - September 2016. 

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu suatu metode 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang 

deskripsi suatu keadaan secara obyektif. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh maka penulis melakukan 

triangulasi atau melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen-

dokumen. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif deskriptif yang menjabarkan atau melukiskan data dan 

fakta tanpa memberikan penilaian, dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif 
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deskriptif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam analisis data kualitatif 

terdapat 4 (empat) komponen yaitu sebagai berikut. Pengumpulan Data  (Data 

Collecting), Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Display Data), 

Penarikan Kesimpulan ( Conclution Drawing). 

Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Koordinasi Antara Dinas Kesejahteraan Sosial dan Satuan Polisi Pamong 

Praja Dalam Penanggulangan Masyarakat dengan Gangguan Jiwa 
Menurut Plt Sekertaris Dinas Kesejahteraan Sosial Dra. Wildaniar : 

“ Kegiatan Koordinasi merupakan hal yang wajib dilakukan 

setiap instansi kerja. Dinas sosial juga melakukan hal ini 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.” ( Wawancara 

12 September 2016).   

Pendapat Plt sekretaris dinas diatas merupakan penyelerasan atas kebutuhan 

setiap instansi akan kebutuhan koordinasi antar lembaga. Koordinasi dalam hal ini 

melibatkan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja dalam menaggulani 

masyarakat dengan gannguan jiwa.   

Koordinasi memiliki ciri – ciri adanya kesamaan tugas dan fungsi serta 

komunikasi yang ada. Kemudian hal diatas akan berjalan apabila satu sama 

lainnya bekerja dalam lingkupnya masing – masing. 

 

Pembagian Kerja berupa Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing instansi. 

Tugas pokok dan fungsi merupakan landasan sebuah instansi dalam 

menjalankan kegiatan yang ada, sehingga penting adanya tugas pokok dan fungsi 

dalam sebuah instansi. Tugas pokok dan fungsi juga sebagai pembatas suatu 

instansi dalam mengerjakan sebuah kegiatan agar tidak melenceng dari apa yang 

sudah di perintahkan oleh peraturan yang ada. Selain itu juga sebagai hal untuk 

dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sebuah kegiatan. 

Dengan dilihat bahwa fungsi dinas sosial sebagai penyelenggara urusan 

pemerintahan dibidang kesejaheraan sosial dan perlindungan masyarakat, artinya 

bahwa masyarakat dengan gangguan jiwa merupakan tugas dinas kesejahteraan 

sosial untuk menanggulanginya.  

Dinas kesejahteraan sosial kabupaten Kutai Timur dibentuk karena 

kebutuhan akan pelaksana teknis kegiatan dalam penanggulangan masalah sosial 

pada umum nya dan masalah masyarakat dengan gangguan jiwa. Fungsi dari 

dinas sosial juga sebagai pihak teknis kegiatan dalam penanggulangan masyarakat 

dengan gangguan jiwa yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Selain itu dalam 

penanggulangan masyarakat dengan gangguan jiwa juga melibatkat berbagai 

instansi seperti halnya satuan polisi pamong praja yang merupakan bagian dari 

penanggulangan masyarakat dengan gagguan jiwa. 

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa satuan polisi pamong praja 

memilki tugas mlakukan penertiban umum yang meresahkan masyarakat. 

Terkadang orang yang mengalami gangguan jiwa juga bisa meresahkan 

masyarakat lainnya sehingga diperlukan adanya tindakan dari satpol PP. Laporan 
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yag didapat oleh satpol PP ini yang menjadi landasan untuk penertiban 

lingkungan akibat dari orang yang memiliki gangguan jiwa. 

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Satuan polisi pamong praja memiliki tugas 

dan fungsi yang berbeda akan tetapi masih dalam satu koordinasi. Menurut Plt 

Sekretaris dinas Kesejahteraan Sosial Dra. Wildaniar memaparkan bahwa dalam 

menanggulangi masyarakat dengan gangguan jiwa instansi dinas Kesejahteraan 

sosial memiliki peraturan dalam memberikan layanan untuk masyarakat tersebut 

diatas. Hal ini juga merupakan landasan untuk mereka mengerjakan kegiatan yang 

dimaksud. SOP ini sebagai bahan pembatas antar kinerja yang dilakukan oleh 

instansi – instansi terkait dalam melakukan penanggulangan masyarakat dengan 

gangguan jiwa. 

Dengan SOP demikian bahwa instansi Satpol PP yang menerima laporan 

dari masyarakat tentang adanya masyarakat dengan gangguan jiwa yang 

meresahkan masyarakat dan akan untuk diserahkan kepada dinas kesejahteraan 

sosial. Setelah dilakukan penangkapan ataupun penyerahan oleh keluarga maka 

akan dilakukan penyerahan kepada dinas kesejahteraan sosial. Di dinas 

kesejahteraan sosial akan diidentifikasi apakah orang yang diduga sebagai orang 

dengan gangguan jiwa maka akan dilakukan prosedur pelayanan.  

 

No Alur Proses 

1 Laporan/ Surat pengantar dari polisi / Satpol PP 

2 
Surat keterangan dengan dinas kesehatan / RSUD yang menerangkan 

bahwa orang tersebut mengalami gangguan jiwa 

3 

Dinas Kesejahteraan Sosial kabupaten Kutai Tiimur membuat surat 

pengantar selanjutnya langsung dikirimkan ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi 

Kalimantan Timur 

4 

Setelah mendapatkan pengobatan atau menjalani pengobatan yang 

bersangkutan dinyatakan sudah sembuh maka akan di ambil oleh pihak 

keluarganya apabila yang bersangkutan memiliki keluarga, akan tetapi 

apabila tidak maka akan diambil oleh dinas sosial Kab. Kutai Timur / 

Prov. Kaltim untuk selanjutnya dipulangkan ke Daerah asalnya secara 

berjenjang/estafet. 

Sumber  : SOP Dinas Kesejahteraan Sosial 

  

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelayanan yang dilakukan oleh dinas 

kesejahteraan sosial kabupaten Kutai Timur membutuhkan dukungan dari 

beberapa instansi untuk memastikan bahwa orang tersebut menderita gangguan 

jiwa, dan diambil proses yang lainnya. Koordinasi yang dilakukan diatas 

merupakan bagian dari penanggulangan masyarakat dengan ganggguan jiwa.  
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Setelah dilakukan proses administrasi maka akan dilimpahkan kepada 

rumah sakit jiwa provinsi yang ada disamarinda untuk dilakukan penyembuhan 

atau  rehabilitasi. Jika sudah sembuh akan dilakukan pemulangan kepada piihak 

keluarga atau pun dipulangkan scara estafet ke daerah asalnya. Sehingga proses 

dalam penanggulangan masyarakat dengan gangguan jiwa berjalan sesuai dengan 

proses yang ada. 

 Komunikasi 

Komunikasi merukan hal penting dalam setiap koordinasi yang dilakukan 

oleh instansi ataupun perorangan. Komunikasi dilakukan agar kegiatan yang 

dijalankan oleh dua instansi ataupun lebih dapat berjalan dengan baik. Hasil 

wawancara dengan kepala dinas satpol pp dijelaskan bahwa komunikasi yang 

dibangun oleh satpol pp juga melibatkan instansi terkait dalam hal ini dinas 

kesejahteraan sosial dalam penanggulangan masyarakat yang memiliki gangguan 

jiwa.  

Dinas kesejahteraan sosial yang mendapat laporan dengan menggunakan 

media elektronik yaitu telfon akan menerima orang dengan gangguan jiwa akan 

tetapi terkadang satpol pp tidak mengidentifikasi apakah masyarakat tersebut 

memiliki keluarga ataupun tidak sehingga dinas kesejahteraan sosial mendapat 

complain dari keluarga orang dengan gangguan jiwa tersebut yang telah dibawa 

satpol pp dan diserahkan ke dinas kesejahteraan sosial. Sehingga komunikasi 

dengan masyarakat setempat juga harus dilakukan oleh satpol pp. 

Selain dengan media elektronik komunikasi dalam rangka penanggulangan 

masyarakat dengan gangguan jiwa dilakukan dengan rapat koordinasi dengan 

bupati atau asisten sehingga komunikasi juga bersifat vertikal dengan atasan.  

Dari hasil wawancara dari informan maka komunikasi yang bersifat khusus 

untuk menangani maslah yang timbul sebagai akibat dari penanggulangan 

masyarakat dengan gangguan jiwa belum pernah dilaksanakan sehingga masalah 

yang muncul akibata kegiatan tersebut hanya dikomunikasikan melalui media 

elektronik berupa handphone dan media sosial. Hal ini dapat menjadi masalah 

untuk standarisasi pelayanan kepada masyarakat. 

 

Faktor Pendukung 

Faktor pendukung adalah suatu hal yang menjadi pendukung kegiatan 

ataupun suatu hal untuk dapat berjalan dengan baik. Menurut Plt sekertaris dinas 

kesejahteraan sosial Dra. WildaniarnDalam melakukan kegiatan penanganan 

masyarakat dengan gangguan jiwa adalah masyarakat pro aktif dalam melaporkn 

masyarakat yang mengalami gangguan jiwa.” ( Wawancara 12 September 2016 ) 

Pendapat diatas ditunjang oleh hasil wawancara kepada masyarakat 

sangatta yaitu Sudarmiasih jika ada oang gila berkeliaran disekitar rumah saya 

biasanya kami lapor polisi atau satpol pp untuk menangkapnya, kecuali dia punya 

keluarga.” ( Wawancara 14 September 2016 ) 

Dalam melaksanakan kegiatannya koordinasi antara dinas kesejahteraan 

sosial dan satpol pp juga dibantu oleh peran aktif dari masyarakat yang 

melaporkan adanya masyarakat yang memiliki gangguan jiwa. Menurut kepala 
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satpol pp Rizal Hadi S, IP faktor pendukung dalam melaksanakan koordinasi ini 

adalah landasan hukum yang jelas dari pemerintah daerah sehingga kami 

menjalani tugas sesuai dengan apa yang telah ada dalam peraturan – peraturan 

tertulis.” (Wawancara 13 September 2016) 

Hasil wawancara ini diperkuat oleh data bahwa satpol pp menjalankan 

tugas sesuai dengan landasan hukum yang berlaku yaitu. Dari data dan hasil 

wawancara diatas disimpulkan bahwa satpol pp dalam berkoordinasi dengan dinas 

kesejahteraan sosial mengacu pada landasan hukum yang berlaku sehingga satpol 

pp dapat berkoordinasi secara kuat. 

 

Faktor Penghambat 

Faktor penghambat adalah faktor yang menjadi penghalang dalam sebuah 

kegiatan atau suatu hal yang dapat menghalangi jalannya keinginan. Dalam 

berkoordinasi dengan kegiatan penanggulangan masyarakat dengan gangguan 

jiwa menurut kepala satpol pp Rizal Hadi S,IP satpol pp sebagai pihak yang 

menangkap dan menyalurakan masyarakat dengan gangguan jiwa kepada dinas 

kesejahteraan sosial hanya sampai masalah pengamanan sehingga menurut saya 

personil yang sudah ada di satuan polisi pamong praja sudah mencukupi untuk 

melakukan hal tersebut. 

Dari data yang ada pada satuan polisi pamong praja jumlah satpol pp yang 

ada di tingkat kabupaten adalah 135 sehingga mencukupi untuk melakukan 

pengamanan kegiatan penanggulangan masyarakat yang memiliki gangguan jiwa. 

Namun menurut Kepala Seksi jaminan sosial, bantuan fakir miskin dan 

sumbangan sosial Irwan Setiawan, S.Sos, M.Si. Komunikasi yang kurang intensif 

sehingga terkadang menimbulkan sedikit mis komunikasi antar instansi berakibat 

pada saling lempar tanggung jawab. “ ( Wawancara 12 September 2016 ) 

Dari hasil wawancara diatas dikatakan bahwa persoalan dalam koordinasi 

untuk menangani masyarakat dengan gangguan jiwa adalah komunikasi yang 

kurang intensif dari kedua belah instansi sehingga adanya kurang koordinasi. 

Akibat dari itu maka dapat menjadi penghambat kegiatan penanganan masyarakat 

dengan gangguan jiwa. 
 

Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari 

koordinasi antara dinas kesejahteraan sosial dan satpol pp dalam menangani 

masyarakat dengan gangguan jiwa adalah sebagai berikut : 

1.  Pembagian Kerja berupa Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing instansi. 

 Pembagian tugas dalam menanggulangi masyarakat dengan gangguan jiwa 

berupa satpol pp yang bertugas menangkap dan mengamankan selanjutnya 

dinas kesejahteraan sosial yang mengirim ke rumah sakit jiwa. 

2.  Komunikasi 

 Komunikasi yang dijalankan tidak efektif karena kurangnya komunikasi yang 

intensif antara kedua instansi. 

3.  Faktor Pendukung 
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 Faktor pendukung koordinasi adalah personil satpol pp yang siap siaga dalam 

menanggulangi masyarakat dengan gangguan jiwa serta masyarakat yang pro 

aktif dalam melaporkan masyarakat dengan gangguan jiwa. 

4. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat koordinasi adalah komunikasi yang kurang dari kedua 

instansi yang mengakibatkan kurangnya koordinasi yang dilakukan.  

Daftar Pustaka 

Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke 

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara.  Jakarta. 

Agustino  Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta 

Atkinson,  2000. Pengantar Psikologi. Jakarta : Interaksara 

Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen. Cetakan Kedelapan belas BPFE 

Yogyakarta, Yogyakarta. 

Hasan, Ali. 2010. Marketing. Yogyakarta: Media Presindo. 

Hasibuan, Malayu S.P, 2006, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi 

Revisi, Bumi Aksara: Jakarta. 

Hawari, Dadang. 1997. Al qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, 

Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa. 

Herman Sofyandi, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, 

Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. 

Inu Kencana Syafiie dkk, 1999. Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta, 

Jakarta 

Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi 

Aksara: Jakarta 

Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA. Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku 

Psikiatri Klinis. Tangerang (Indonesia) : BINARUPA AKSARA; 2010 

Maramis, W.F. (1994). Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa. Surabaya: Airlangga 

University Press. 

Maslim, Rusdi. 1998. Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa ( Rujukan Ringkas 

dari PPDGJ-III) 

Masri Singarimbun &Sofyan Effendi, 1995, Metode Penelitian Survei, Edisi 

Revisi, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta 

Moekijat. 1994. Dasar-Dasar Motivasi. Bandung: Subur Bandung 

Moeleong, Lexy J. 2013.Metodelogi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja 

Rosdakarya,  Bandung. 

Moenir, 2002 .Manajemen Pelayanan Umum Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta 

Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014 Analaisis Data Kualitatif. 

Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta 

Notosoedirjo, 2005. Kesehatan Mental. Malang : UMM Press 

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung; PT. RefikaAditama. 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV. Alfabeta: 

Bandung. 

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: 

Lukman Offset YPAPI. 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 5, Nomor 1,  2017: 37-50 

 

 

50 

West, Michael, 2002. KerjaSama yang Efektif, Cetakan Kelima, Penerjemah: 

Srikandi Waluyo, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. 

Winarno, Budi. 2002. Teoridan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media 

Pressindo. 


