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Abstrak
Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan proses resosialisasi yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Laras Harapan
Sentosa 3 Ceger. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi deskriptif. Hasil penelitian
menggambarkan bahwa untuk meresosialisasi ODGJ, PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger melakukannya dalam bentuk
beberapa kegiatan, yaitu, bimbingan dan motivasi kepada ODGJ, bimbingan dan motivasi kepada keluarga, pemberian
motivasi kepada masyarakat, serta penyaluran. Selain itu, terdapat faktor pendukung maupun penghambat yang
mempengaruhi dalam pelaksanaan proses resosialisasi ODGJ ini.
Kata Kunci : Resosialisasi, Orang Dengan Gangguan Jiwa

Abstract
This study discusses about the implementation process of resocialization in The Institution of Social Rehabilitation Bina
Laras Harapan Sentosa 3 Ceger for people with mental disorders. This research uses qualitative with descriptive
research. The research describe that The Institution of Social Rehabilitation Bina Laras Harapan Sentosa 3 Ceger
does several activities in order to resocialize ODGJ, such as, providing guidance and motivation to ODGJ, providing
guidance and motivation to the family, giving motivation to the society, and discharging. Furthermore, there are also
supporting and barriers factors that affect in the implementation of this process.
Keywords : Resocialization, People with mental disorders

1. Pendahuluan
Warga Negara Indonesia yang berjumlah sekitar 237.641.326 jiwa (Sensus 2010) memiliki
kondisi yang cukup beragam dimana salah satunya adalah adanya mereka yang mengalami
gangguan kejiwaan yang sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan seperti halnya
kita yang hidup normal. Di Indonesia telah diratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011, yang di dalamnya termasuk Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ). Namun, sejauh ini negara belum melindungi, mempromosikan, dan
memenuhi hak-hak ODGJ sehingga ODGJ masih sangat rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran
hak asasi manusia (HAM).
Episode gangguan kejiwaan memang merupakan salah satu hal yang paling menakutkan dan
menyiksa dari pengalaman manusia. Namun, hal yang mungkin lebih menakutkan lagi adalah
ketidakmampuan untuk mengontrol dimana sulit bagi orang awam untuk tidak terganggu dengan
keeksentrikan dari ODGJ (Halgin dan Whitbourne, 2011). Roan (1979, h.1) menyebutkan bahwa
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sampai saat ini, masih terdapat pandangan yang tidak menguntungkan, sikap takut, tidak acuh, tidak
mau mengerti, bahkan memberikan cemoohan terhadap ODGJ.
Menggambarkan populasi penderita gangguan kejiwaan di Indonesia bukanlah hal yang mudah,
berdasarkan data yang dikelurkan oleh Riskesdas (2007) diketahui prevalensi jumlah rata-rata
penderita gangguan mental emosional mencapai 11,6% atau setara dengan 19 juta penduduk.
Sedangkan, untuk penderita gangguan mental berat pada populasi di atas 15 tahun rata-rata
mencapai 0,46% atau setara dengan 1 juta penduduk. Angka-angka tersebut terbilang cukup
mencengangkan. Terlebih melihat dampak dan beban yang mungkin ditimbulkan, tentunya
membuat kita sadar bahwa masalah gangguan kejiwaan tidak lagi dapat dipandang sebelah mata.
Meskipun terdapat kemajuan dalam studi yang berfokus pada penggunaan obat dalam perawatan
kesehatan jiwa, banyak ODGJ yang memiliki respon suboptimal dan tingkat kekambuhan yang
tetap tinggi (Kane & Marder, 1993 dalam Silverstein, 2000). Menurut Silverstein (2000, h.1) hal ini
disebabkan karena obat-obatan tidak dapat mengatasi kecacatan sosial dan berkurangnya
keterampilan yang banyak ODGJ hadapi. Untuk itu, para ODGJ memerlukan rehabilitasi sosial
sebagai intervensi yang memperhatikan pada ketiga aspek manusia, yaitu, aspek biologis,
psikologis, dan sosial secara keseluruhan langsung mengajarkan mereka keterampilan hidup yang
diperlukan untuk dapat hidup dalam masyarakat, yaitu, dengan rehabilitasi sosial sebab di dalam
pelayanan tersebut.
Seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 6, disebutkan bahwa rehabilitasi
sosial merupakan salah satu bentuk intervensi sosial untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial
di samping jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dengan rehabilitasi
sosial, diharapkan dapat mengembalikan keberfungsian sosial maupun meningkatkan kepercayaan
diri dari para ODGJ (klien) sehingga dapat kembali ke masyarakat layaknya orang normal.
Salah satu bentuk pelayanan sosial yang terintegrasi dalam rehabilitasi sosial sebagai upaya
memberfungsikan kembali ODGJ dalam masyarakat adalah resosialisasi yang oleh Kementrian
Sosial dalam Winkel (1997, h.7) digambarkan sebagai proses kegiatan pengakhiran pelayanan
rehabilitasi. Tujuan dari dilakukannya resosialisasi ini adalah untuk mengembalikan keberfungsian
sosial dan mendapatkan kembali peran ODGJ dalam masyarakat sehingga mereka dapat kembali
menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, maupun produktif. Resosialisasi di sini yang erat
hubungannya dengan sosialisasi menjadi salah satu pelayanan di PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger
yang dilihat sebagai proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan,
keterampilan, nilai-nilai dan norma agar dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok
masyarakat (Goslin, 1973).
Oleh karena itu, dalam resosialisasi yang mencakup program-program untuk mempersiapkan
ODGJ menjadi pribadi mandiri ini, ODGJ diberikanlah proses bimbingan yang berorientasi pada
pemberdayaan melalui berbagai bimbingan sosial. Dengan begitu, individu dapat memahami
dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar (Winkel, 1997). Resosialisasi
disini tidak hanya dilakukan untuk menumbuhkan kemampuan ODGJ untuk berintegrasi dengan
keluarga dan masyarakat, tetapi juga, mempersiapkan keluarga maupun masyarakat untuk
menerima kehadiran ODGJ di tengah-tengah mereka.
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Untuk itu, dalam penelitian ini akan melihat pelaksanaan proses resosialisasi ODGJ yang
dilakukan oleh PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger serta faktor-faktor yang menjadi pendukung
maupun penghambat dalam pelaksanaannya.
2. Tinjauan Teoritis
A. Resosialisasi
Resosialisasi berhubungan erat dengan sosialisasi sebab mereka yang mengalami masalah
kejiwaan dinilai gagal dalam proses sosialisasi. Karena itu, ODGJ memerlukan proses resosialisasi
untuk memperbaiki karena sosialisasi yang kurang memadai sebelumnya. Smelser (1981: 41 – 42)
mendefinisikan resosialisasi sebagai proses pembelajaran kembali peran-peran, nilai-nilai, ataupun
pengetahuan. Oleh karena itu, resosialisasi lebih banyak dialami oleh orang dewasa dimana dapat
berbentuk pelatihan kembali keterampilan kerja dan berbagai jenis psikoterapi. Resosialisasi
membantu individu dalam hal ini ODGJ untuk menyesuaikan diri melalui pendidikan, emosi, dan
persyaratan kerja dalam masyarakat yang dengan cepat dapat berubah. Smelser pun menambahkan
bahwa resosialisasi adalah suatu proses dimana individu mempelajari suatu keahlian dan tingkah
laku yang sesuai dengan peran sosial mereka.
Menurut Goffman (1961: xiii) dalam Sunarto (2004: 29), resosialisasi merupakan salah satu
bentuk sosialisasi sekunder yang sering dijumpai dalam masyarakat yang didahului dengan proses
desosialisasi (desocialization). Dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami “pencabutan” diri
yang dimilikinya. Sedangakan, dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu diri yang baru.
Proses desosialisasi dan resosialisasi ini sering dikaitkan dengan proses yang berlangsung dalam
institusi total (total institutions), yaitu, suatu tempat tinggal dan bekerja yang di dalamnya sejumlah
individu yang dalam situasi sama, terputus dari masyarakat yang lebih luas untuk suatu jangka
waktu tertentu dan bersama-sama menjalani hidup yang terkungkung dan diatur secara formal.
Kementerian Sosial RI bertujuan untuk memberikan gambaran pada proses kegiatan
pengakhiran pelayanan rehabilitasi. Resosialisasi ini mencakup program-program untuk
mempersiapkan ODGJ menjadi pribadi mandiri. Oleh karena itu, diberikanlah proses bimbingan
yang berorientasi pada pemberdayaan melalui berbagai bimbingan sosial. Dengan begitu, individu
dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar (Winkel,
1997: 7).
Syarat penting untuk berlangsungnya proses sosialisasi adalah interaksi sosial karena tanpa
interaksi sosial, sosialisasi tidak mungkin berlangsung. Menurut Vander Zande dalam Zanden
(1979: 75), sosialisasi adalah proses interaksi sosial dimana kita mengenal cara-cara berpikir,
berperasaan, dan berperilaku sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat. Karena
interaksi merupakan kunci dari berlangsungnya proses sosialisasi, diperlukan agen sosialisasi,
yakni, orang-orang disekitar individu tersebut yang mentransmisikan nilai-nilai atau norma-norma
tertentu, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Agen-agen sosialisasi disini, antara lain,
orang tua, kakak-adik, saudara, teman sebaya, guru atau instruktur, dan lain sebagainya.
	
  
B. Rehabilitasi Kejiwaan
Anthony (1979) dalam Heinonen dan Metteri (2005, h.193) mendefinisikan rehabilitasi
kejiwaan sebagai proses untuk memastikan bahwa orang cacat kejiwaan memiliki setiap
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kesempatan untuk belajar dan melakukan keterampilan fisik, emosional, sosial, dan intelektual
untuk tinggal dan bekerja di lingkungan mereka dengan sedikit bantuan profesional.
a. Strategi Rehabilitasi untuk Mengurangi Gejala dan/atau Kekambuhan
Seperti yang diungkapkan oleh Glynn (2003: 24 – 26), disebutkan bahwa terdapat dua
strategi, yaitu:
-‐ Family-based Interventions
Literatur-literatur mengungkapkan bahwa sikap keluarga berdampak pada hasil ODGJ.
Program keluarga, baik yang jangka pendek (short-term), maupun yang jangka panjang (longterm), telah dikembangkan. Biasanya, intervensi keluarga jangka pendek (2 – 10 jam
keterlibatan peserta) cenderung untuk meningkatkan pengetahuan dari keluarga mengenai
penyakit dan penguasaan dalam mengatasinya, serta untuk mengurangi beban yang dialami.
Sedangkan, program keluarga jangka panjang (9 bulan sampai dengan 2 tahun intervensi)
bervariasi dalam hal karakteristik, seperti, format (multiple vs single family), setting (rumah
vs klinik), dan kehadiran ODGJ (hadir atau tidak).
-‐ Cognitive Therapy Symptom-focused Interventions
Biasanya, intervensi ini telah ditargetkan pada gejala positif yang terus terjadi, terutama
delusi dan halusinasi pendengaran, yang terus berlanjut meskipun ODGJ telah diberikan resep
dan dosis obat antipsikotik yang sesuai. Garety PA, Fowler D, Kuipers E dalam Glynn,
Shirley M. (2003, h.26) mencatat bahwa terapi kognitif bagi gangguan psikotik biasanya
menggabungkan enam tahap: (1)Keterlibatan dan Assesmen (Engagement and Assessment),
(2) Mengatasi Strategi Kerja (Coping Strategy Work), (3) Mengembangkan Pemahaman
tentang Pengalaman Psikosis, (4) Bekerja saat Delusi dan Halusinasi, (5) Mengatasi Suasana
Hati (Mood) Evaluasi Diri yang Negatif, dan (6) Mengelola Resiko Kekambuhan dan Cacat
Sosial.
b. Strategi Rehabilitasi untuk	
  Meningkatkan	
  Penyesuaian	
  Sosial
Untuk meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri secara sosial, beberapa hal yang dapat
dilakukan, antara lain: (Glynn, 2003: 26 – 29)
-‐ Social Skills Training
Pelatihan keterampilan sosial (social skill training) dan hidup mandiri merupakan
pendekatan rehabilitasi sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran dimana
teknik-teknik yang digunakan, seperti, menetapkan tujuan (behavioural goal setting),
mendorong (prompting), mencontohkan (modeling), membentuk dan penguatan positif yang
digunakan untuk mengajarkan keterampilan interpersonal yang dibutuhkan oleh mereka yang
gangguan jiwa untuk dapat berfungsi dalam masyarakat dan mengembangkan kehidupan yang
memuaskan.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sellwood W, Thomas CS. Tarrier N, et al dalam
Glynn (2003: 26), ODGJ kronis yang dipilih secara acak diberikan rehabilitasi yang berbasis
klinik saja atau dengan menambahkan dukungan dari rumah yang disesuaikan dengan
kebutuhan pasien dan caregiver. Setelah 9 bulan perawatan, mereka yang dirawat di rumah
mencapai pemulihan lebih signifikan dalam fungsi sosial dan penurunan perilaku yang tidak
pantas dibandingkan dengan yang dirawat dengan berbasis klinik dalam hal ini panti.
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-‐ Vocational Rehabilitation
Pendekatan ini menekankan pada pencapaian kerja yang kompetitif melalui pengadaan
sebagai dukungan pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi ODGJ.
Sebagian besar merupakan pekerjaan paruh waktu dimana dalam beberapa hal lebih
mempertimbangkan posisi ODGJ sebagai bentuk lain dari ‘perawatan kesehatan jiwa’, daripada
sebagai sarana untuk mendapatkan kemandirian ekonomi. Penekanan disini adalah mencarikan
ODGJ suatu pekerjaan yang sesuai dengan tingkat keberfungsiannya, daripada berusaha untuk
mengubah atau melatih pasien sesuai dengan suatu pekerjaan tertentu. Dengan demikian,
apabila ODGJ kurang menjaga kebersihan, ia akan didorong untuk melakukan hal tersebut,
tetapi ia juga akan didukung dalam mengidentifikasi pekerjaan dimana kebersihan bukan
menjadi hal penting, seperti, tukang kebun, dll, bukan pekerjaan dimana ia meningkatkan
kebersihan untuk mendapatkan maupun mempertahankan pekerjaan tesebut.
C. Stigmatisasi
Menurut Goffman, stigmatisasi adalah sifat apa saja yang sangat jelas dan diandaikan
mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepribadian individu sehingga individu itu tidak mampu
untuk bertindak menurut cara yang biasa (Goffman, 1963: 3). Dalam pandangannya, stigmatisasi
tersebut merupakan rintangan penerimaan sosial sepenuhnya sehingga orang bisa terpojok (mereka
yang kekurangannya terlihat langsung, misalnya, cacat tubuh) atau dapat dipojokkan (mereka yang
kekurangannya tidak terlihat langsung, misalnya, penyakit mental). Goffman pun menambahkan
bahwa stigmatisasi terhadap ODGJ membawa konsekuensi tertentu terjadinya penurunan derajat
dan menempatkan mereka pada suatu status yang lebih rendah. Stigmatisasi terhadap ODGJ juga
didasarkan pada ketakutan karena mendapat informasi yang tidak akurat mengenai masalah
kejiwaan, misalnya, mereka mengamuk karena dirasuki roh, dan lain sebagainya. Selain itu,
ketakutan karena ODGJ akan bersikap agresif apabila didekati. Padahal untuk mereka yang
kondisinya telah membaik, selama mereka tetap rutin meminum obat, mereka tidak akan berlaku
agresif.
Sedangkan, menurut Pfuhl (1986: 21), stigmatisasi merupakan suatu proses devaluasi dan
perlekatan faktor-faktor negatif pada orang atau kelompok yang dianggap melanggar norma
masyarakat. Stigma adalah suatu upaya memberikan cap negatif kepada sekelompok orang yang
tidak pantas dihormati.
3. Metode Penelitian
Pendekatan Penelitian. Pendekatan penelitian dipilih sebab data dan informasi yang diinginkan
relatif sulit untuk diukur. Informasi yang diperoleh tersebut merupakan bentuk penjabarkan
mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai proses resosialisasi yang diberikan kepada para
ODGJ sehingga mereka dapat kembali pulih baik secara medis, maupun sosial. Seperti yang
diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2007: 4), metode kualitatif
merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
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Jenis Penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,
yaitu, penelitian yang memiliki tujuan utama adalah untuk “melukiskan suatu gambar” dengan
menggunakan kata-kata serta menampilkan profil, tipe-tipe klasifikasi, ataupun garis besar atau
langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, seperti, siapa, kapan, dimana, dan
bagaimana (Neuman, 2006: 34 – 35). Dengan begitu, akan diperoleh keleluasaan dalam
menggambarkan permasalahan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai situasi yang ada di
lapangan. Dengan begitu, akan diperoleh gambaran proses resosialisasi ODGJ yang dilakukan oleh
PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger secara komprehensif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, hanya
digambarkan objek yang diteliti, yaitu, bagaimana proses resosialisasi ODGJ serta faktor-faktor
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, tanpa ada tindakan maupun usaha untuk
mengubahnya.
Lokasi dan Jangka Waktu Penelitian. Penelitian yang dilakukan pada bulan Desember 2012
sampai dengan Juni 2013 ini berlokasi di PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger yang terletak di Jl. Budi
Murni III No.66 RT 008/ 04 Ceger, Jakarta Timur sebab kondisi dari para ODGJ di sana yang telah
lebih baik dan sebagian telah mampu untuk berkomunikasi apabila dibandingkan dengan kondisi
ODGJ di PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng dan PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung yang
sebagian besar dapat dikatakan masih cukup agresif. Selain itu, pada dasarnya pelayanan yang
diberikan PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger dan PSBL Harapan Sentosa 4 Daan Mogot, adalah sama,
tetapi di sekeliling PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger masih terdapat lahan-lahan pertanian yang dapat
digunakan untuk melatih keterampilan praktis ODGJ guna melihat bagaimana interaksi sosial antara
ODGJ dan masyarakat. Sebaliknya, di sekeliling PSBL Harapan Sentosa 4 Daan Mogot adalah
pemukiman padat penduduk.	
  
Teknik Pemilihan Informan. Teknik pemilihan informan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini
adalah purposive sampling, yaitu, penarikan sample secara tidak acak dimana peneliti menggunakan
bermacam metode untuk mencari semua kemungkinan dari kasus yang sangat spesifik dan sulit
untuk menjangkau seluruh populasi (Neuman, 2006: 222). Kriteria informan pada penelitian ini,
antara lain:
1. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan proses resosialisasi terhadap ODGJ yang dilakukan
oleh PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger serta faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun
penghambat dalam pelaksanaannya, informan yang dipilih adalah Kepala PSBL Harapan
Sentosa 3 Ceger, pekerja sosial, dan Kepala Seksi Bimbingan dan Penyaluran.
2. Informasi tentang pelaksanaan resosialisasi juga diperoleh dari ODGJ dimana ODGJ dalam
penelitian ini adalah dua ODGJ yang sama-sama aktif mengikuti setiap kegiatan dalam proses
resosialisasi serta telah mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Untuk mengetahui bagaimana persiapan pengembalian ODGJ ke keluarga sebagai salah satu
bagian dari proses resosialisasi, informan penelitian dari keluarga ODGJ yang anggota
keluarganya pernah atau masih mendapat pelayanan juga dipilih.
4. Informasi tentang proses pengintegrasian ODGJ ke dalam masyarakat diperoleh dari informan
tokoh masyarakat, yaitu, dua ketua RT yang	
   RT-nya bersinggungan dengan PSBL Harapan
Sentosa 3 Ceger.
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Teknik Pengumpulan Data. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, pengumpulan data
dilakukan dengan beberapa cara:
1. Observasi
Menurut Idrus (2009, h.101), observasi atau pengamatan adalah aktivitas pencatatan fenomena
yang dilakukan secara sistematis. Dengan teknik observasi non-partisipan, dilakukan
pengamatan langsung di lapangan pada kegiatan-kegiatan dalam proses resosialisasi yang
diterapkan.
2. Wawancara Mendalam
Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara (Alston dan
Bowles, 1998: 120).	
   Wawancara mendalam yang dilakukan menggunakan teknik wawancara
semi terstruktur, yaitu, terlebih dahulu dipersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam
wawancara, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan
penelitian ketika ada informasi menarik yang keluar dari informan tanpa diduga sebelumnya
dengan tidak lepas dari konteks yang diteliti.
3. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ditujukan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder tersebut
kemudian digunakan sebagai pendukung maupun pemerkuat data primer. Studi kepustakaan
yang dilakukan sebelum turun ke lapangan ini dapat bersumber dari literatur, seperti, buku,
internet, media informasi, jurnal ilmiah, arsip, dokumentasi pribadi, dan sumber-sumber lainnya
yang berhubungan dengan penelitian ini.
Teknik Analisis Data. Penganalisisan data dilakukan melalui tiga proses (Alston dan Bowles,
1998: 195), yaitu: (1) reduksi data, (2) menggabungkan data, (3) menjelaskan data. Selain ketiga
proses ini, analisis penelitian ini juga menggunakan analisis taksonomi yang merupakan penelaahan
yang lebih rinci dan mendalam lagi yang perlu lebih difokuskan kepada masalah-masalah atau
domain-domain tertentu (Faisai, 1990: 98). Apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu,
pelaksanaan proses resosialisasi terhadap ODGJ, dicoba untuk dirinci lagi sedemikian rupa,
termasuk struktur di dalamnya.
Teknik Untuk Meningkatkan Kualitas. Untuk meningkatkan kulaitas penelitian, dilakukan
dengan cara trianggulasi, yaitu, pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan hal di	
  luar dari
data tersebut untuk mengecek ataupun membandingkan. Karena itu, trianggulasi adalah teknik
untuk meningkatkan kualitas dari penelitian dengan pengecekan ulang terkait data yang telah
diperoleh (Guba, 1981, hal: 28). Di sini data yang telah dikumpulkan akan dibandingkan dengan
data yang diperoleh dalam studi kepustakaan maupun wawancara mendalam serta observasi.
Seperti, ketika hasil wawancara mendalam dengan Kepala PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger, pekerja
sosial, dan kepala seksi bimbingan dan penyaluran, kemudian dibandingkan dengan hasil
wawancara dengan keluarga, masyarakat, ataupun ODGJ di PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger
maupun hasil pengamatan langsung di lapangan.
4. Hasil dan Pembahasan
Resosialisasi merupakan salah satu bentuk sosialisasi sekunder yang pelaksanaannya didahului
dengan proses “pencabutan” diri (desosialisasi) yang kemudian baru pada resosialisasi individu
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diberikan diri yang baru. Proses desosialisasi dan resosialisasi ini kemudian dikaitkan dengan
institusi total (total institutions), yaitu, suatu tempat tinggal dimana individu yang memiliki situasi
yang sama, terputus dari masyarakat yang lebih luas untuk suatu jangka waktu tertentu dan
bersama-sama menjalani hidup yang terkungkung dan diatur secara formal (Goffman, 1961 dalam
Sunarto, 2004).
Dengan begitu, ODGJ ketika masuk dan mendapat pelayanan rehabilitasi sosial di PSBL
Harapan Sentosa 3 Ceger harus menjalani desosialisasi terlebih dahulu dimana mereka harus tinggal
di dalam panti dan menanggalkan statusnya sebagai orang yang berjiwa sehat serta menerima status
baru sebagai orang yang bermasalah kejiwaannya. ODGJ pun harus memutuskan hubungan dengan
masyarakat sebelum akhirnya menjalani proses resosialisasi yang bertujuan mengubah mentalnya
menjadi orang berjiwa sehat dan diterima kembali oleh masyarakat. Akan tetapi, diketahui bahwa
tidak ada pemutusan hubungan antara ODGJ di PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger dengan keluarga
ataupun masyarakat. Sebaliknya, kegiatan-kegiatan di sana mencoba melibatkan ODGJ dan
keluarga maupun masyarakat.
Sebagai upaya membantu ODGJ untuk dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya,
PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger dalam melaksanakan proses resosialisasi ODGJ dilakukan dalam
beberapa bentuk kegiatan, mulai dari proses persiapan ODGJ, keluarga, maupun masyarakat,
hingga pengembalian ODGJ ke keluarga ataupun masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan proses
resosialisasi ODGJ yang dilakukan oleh PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger.
4.1 Bimbingan dan Motivasi kepada ODGJ
Bimbingan kepada ODGJ
No.
Kegiatan
Keterangan
1. Persiapan Hidup
• Mengajarkan kemandirian pada ODGJ untuk menolong dirinya
Mandiri ODGJ
sendiri, khususnya, dalam melakukan kegiatan-kegiatan dasar
(Activity Daily Life), seperti, mandi, makan, minum obat,
mencuci pakaian, beribadah sesuai dengan kepercayaannya, dan
lain sebagainya.
• Cara pengajaran yang diberlakukan adalah dengan pembentukan
pola yang secara rutin dilakukan setiap harinya sehingga akan
membuat ODGJ terbiasa untuk melakukannya sendiri.
• Seperti pendapat Hurlock (1972) dalam Sunarto (2004: 53 – 55)
bahwa terdapat empat aspek yang terkait dalam penanaman nilainilai, yaitu, peraturan, hukuman, hadiah dan penghargaan, serta
konsistensi. Dalam aspek peraturan, ODGJ diajarkan perilaku
yang boleh dan tidak boleh dilakukan, seperti ketika mengajarkan
makan, ODGJ diberi tahu bahwa cara makan yang benar adalah
dengan menggunakan sendok dan sambil duduk serta mencuci
peralatan makan setelah selesai makan. Sedangkan, pembiasaan
dalam melakukan suatu kegiatan dalam persiapan hidup mandiri
hingga terbentuk pola dapat dinilai sebagai bentuk aspek
konsistensi dari PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger dalam
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•

2.

Bimbingan Sosial

•

•

•

3.

Penyiapan
Kesempatan Kerja
dan Usaha

•

•

•

No.
Kegiatan
1. Pemberian Reward

•
•

penanaman nilai-nilai pada ODGJ.
Aspek hukuman yang diterapkan oleh PSBL Harapan Sentosa 3
Ceger adalah berupa bentakan bahkan pukulan. Pada dasarnya
pemberian hukuman memiliki peranan penting untuk membatasi
agar tidak terulangnya perilaku yang salah, untuk mengajarkan
bahwa apa yang dilakukan sebelumnya salah, serta sebagai
motivasi untuk menghindari tingkah laku yang salah.
Melalui bimbingan yang diberikan, baik secara kelompok,
maupun masyarakat, kemampuan beradaptasi terhadap
lingkungan, berhubungan dengan orang lain, dan bekerja sama
dari ODGJ coba untuk ditingkatkan.
Pada bimbingan sosial kelompok dilakukan penguatan positif
ODGJ dan membantu dalam penetapan tujuan dari ODGJ.
Melalui kegiatan bermain, menggambar, bernyanyi dan bercerita,
coba untuk dibangun kembali memori-memori ODGJ yang
dahulunya sempat hilang.
Untuk bimbingan sosial masyarakat, ODGJ didorong bersamasama dengan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan
beberapa kegiatan kemasyarakatan, seperti, kerja bakti dan
peringatan hari-hari besar keagamaan.
Merupakan kegiatan berisi pemberian keterampilan-keterampilan
praktis, seperti, menjahit, membuat keset, membuat kerajinan
mote-mote, peternakan, pertanian, perikanan, membuat bata, dan
membuat pot.
Tujuannya adalah menjadi bekal kemandirian ODGJ sehingga
mereka dapat meningkatkan kualitas dan produktifitas dalam
berintegrasi di masyarakat dan membantunya untuk beradaptasi
dalam dunia kerja, tetapi juga mengembalikan dan meningkatkan
kepercayaan diri ODGJ untuk kembali berperan dalam
lingkungan sosialnya.
Dalam menyiapkan kesempatan kerja dan usaha, PSBL Harapan
Sentosa 3 Ceger baru pada memberikan keterampilanketerampilan praktis tersebut karena target pencapaian PSBL
Harapan Sentosa 3 Ceger memang baru terbatas pada
kemampuan untuk hidup mandiri ODGJ. Oleh karena itu, belum
ada usaha yang berorientasi profit.
Motivasi kepada ODGJ
Keterangan
Ditujukan agar ODGJ mau dan termotivasi untuk mengikuti
kegiatan keterampilan ataupun bekerja di panti.
Hal ini seperti salah satu pola sosialisasi menurut Jaeger (1977)
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•

2.

Konseling Individu

•

•

3.

Pemberian Bantuan
Stimulan

•

•

dalam Sunarto (2004:31), yaitu, sosialisasi partisipatoris dimana
pemberian imbalan dilakukan ketika ODGJ berperilaku baik dan
bersifat simbolik, seperti, diberi kebebasan. Ataupun, salah satu
aspek dalam penanaman nilai menurut Hurlock (1972) dalam
Sunarto (2004: 53 – 55), yaitu, aspek hadiah atau penghargaan
dimana pemberian hadiah dapat berupa kata-kata pujian,
senyuman, ataupun menepuk-nepuk pundak.
Dalam pemberian reward kepada ODGJ di PSBL Harapan
Sentosa 3 Ceger, stimulus yang biasa diberikan, seperti,
makanan, minuman, rokok, atau uang.
Dalam menyiapkan kesempatan kerja dan usaha, PSBL Harapan
Sentosa 3 Ceger baru pada memberikan keterampilanketerampilan praktis tersebut karena target pencapaian PSBL
Harapan Sentosa 3 Ceger memang baru terbatas pada
kemampuan untuk hidup mandiri ODGJ. Oleh karena itu, belum
ada usaha yang berorientasi profit.
PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger dalam memberikan motivasi
memang tidak mempersiapkan materi secara khusus, tetapi
motif-motif yang diberikan PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger ini
kemudian yang mendorong ODGJ untuk mau berubah dengan
memberikan
pemahaman-pemahaman
dan
pandanganpandangan sehingga terbuka wawasan baru ODGJ.
Merupakan bantuan untuk pengembangan usaha berupa
pemberian modal usaha kepada ODGJ yang telah baik dan dapat
dipulangkan ke rumah sehingga mereka termotivasi untuk mau
kembali bekerja dan berusaha.
Bantuan stimulan yang diberikan berbeda-beda berupa barangbarang tergantung dan disesuaikan dengan jenis usaha yang
dimiliki oleh ODGJ serta anggaran yang ada pada setiap
tahunnya.

4.2 Bimbingan dan Motivasi kepada Keluarga
Bimbingan kepada Keluarga
No.
Kegiatan
Keterangan
1. Memberikan
• Dalam kegiatan menjenguk ODGJ di panti, pada dasarnya
Informasi kewajiban
ditujukan agar meskipun ODGJ masih berada di panti, mereka
menjenguk dan hak
tetap merasa mendapatkan perhatian dan dukungan dari
ODGJ mendapat cuti
keluarganya kepada dirinya untuk pulih.
di rumah
• Karena itu, untuk keluarga yang tidak pernah datang menjenguk,
petugas panti akan menginformasikan terkait kewajiban
menjenguk ini. Biasanya, pemberian informasi lebih banyak
dilakukan via telepon.
• Sedangkan, pemberian cuti kepada ODGJ ke keluarga adalah
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•

•

•

2.

Home Visit

•

•

3.

Konsultasi Keluarga

•

kegiatan yang ditujukan untuk mempersiapkan keluarga maupun
melakukan percobaan ODGJ kembali ke keluarga.
Pemberian cuti perlu dilakukan karena meskipun kondisi ODGJ
telah membaik, keluarga kerap kali masih diliputi oleh perasaan
khawatir bahwa ODGJ akan mengamuk lagi. Karena itu, dengan
pemberian cuti, keluarga dalam jangka waktu tertentu, diberi
kesempatan untuk dapat melihat perkembangan ODGJ secara
langsung di rumah.
Merujuk pada pendapat Anthony (1979) dalam Heinonen dan
Metteri (2005: 193) yang menjelaskan bahwa rehabilitasi
kejiwaan merupakan proses untuk memastikan bahwa ODGJ
memiliki setiap kesempatan untuk belajar dan melakukan
keterampilan fisik, emosional, sosial, dan intelektual untuk
tinggal dan bekerja di lingkungan mereka dengan sedikit bantuan
profesional. Dengan begitu, ODGJ memiliki hak untuk belajar
dan memperoleh perawatan di rumah bersama dengan keluarga.
Hal ini disebabkan karena mereka yang dirawat di rumah
mencapai pemulihan lebih signifikan dalam fungsi sosial dan
penurunan perilaku yang tidak pantas dibandingkan dengan yang
dirawat dengan berbasis klinik atau dalam kasus ini panti. Dari
sini jelas terlihat bahwa pada dasarnya ODGJ berhak
mendapatkan cuti ke keluarga.
Kegiatan pemberian cuti di PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger ini
hampir serupa dengan strategi untuk mengurangi gejala
kekambuhan dari Glynn (2003: 24 – 26) yaitu, family-based
intervention jangka panjang (9 bulan sampai dengan 2 tahun
intervensi). Di sini dukungan sosial dari anggota keluarga coba
untuk ditingkatkan ketika secara bergantian keluarga menjaga
ODGJ ketika di rumah. Meskipun, waktu pemberian cuti ini
biasanya sekitar 1 minggu dan maksimal 1 bulan dimana tidak
selama dalam program keluarga jangka panjang ataupun
sesingkat dalam program keluarga jangka pendek.
Kondisi di dalam keluarga, seperti, pola asuh yang salah dari
dimana orang tua terkadang suka melakukan kekerasan kepada
anak ataupun kurangnya komunikasi dalam keluarga dapat
mendorong reaksi yang kemudian menjadi penyebab masalah
kejiwaan.
Karena itu, sebelum memberikan izin untuk melakukan cuti
ataupun pemulangan, petugas melakukan home visit, yaitu,
mengunjungi rumah keluarga ODGJ secara langsung untuk
melihat kondisi keluarga ODGJ sebelum cuti ataupun
pemulangan, serta mencari keluarga ODGJ yang tidak diketahui
keberadaannya.
Merupakan bentuk salah satu kegiatan untuk memberikan
edukasi maupun sosialisasi kepada keluarga ODGJ. Hal ini
serupa dengan intervensi keluarga jangka pendek (2 – 10 jam
keterlibatan peserta), untuk konsultasi keluarga, kegiatan ini
lebih difokuskan pada peningkatan pengetahuan dari keluarga
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No.
Kegiatan
1. Pemberian Informasi
ketika Pemulangan
ODGJ

2.

Konsultasi Keluarga

mengenai penyakit dan penguasaan dalam mengatasinya, serta
untuk mengurangi beban yang dialami.
Motivasi kepada Keluarga
Keterangan
• Diberikan untuk meyakinkan keluarga untuk menerima kembali
ODGJ dimana keluarga tidak perlu khawatir sebab dengan
adanya kegiatan kontrol setiap bulannya menunjukkan bahwa
hubungan antara ODGJ, keluarga, dan panti tidak akan putus
sehingga keluarga tidak perlu khawatir ODGJ akan kambuh
kembali selama mereka rajin melakukan kontrol.
• Ketika melakukan kontrol, ODGJ tidak hanya akan diberikan
obat, tetapi juga akan dilihat perkembangannya, baik secara
medis dimana mereka dapat berkonsultasi dengan psikiater,
maupun secara sosial, seperti, kemampuan melakukan activity
daily life, hubungan dengan masyarakat, hingga bekerja.
• Petugas menginformasikan mengenai perkembangan ODGJ
selama di panti, seperti, kejiwaan yang tenang, kooperatif,
mampu berkomunikasi dan mengurus dirinya sendiri, serta
beribadah. Pemberian informasi oleh petugas ini yang kemudian
menjadi motif bagi keluarga dan mendorong untuk mau
membawa pulang ODGJ.

4.3 Pemberian Motivasi kepada Masyarakat
No.
Kegiatan
Keterangan
1. Pemberian Informasi • Dengan teknik pembelajaran, yaitu, mencontohkan (modeling),
ketika Pemulangan
PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger secara langsung berbicara dengan
ODGJ
masyarakat di sekitar tempat tinggal ODGJ sambil sekaligus
menunjukkan contoh dari ODGJ yang perkembangannya telah
baik.
• Cara ini dinilai paling efektif untuk memberikan pemahaman
kepada masyarakat bahwa mereka yang mengalami masalah
kejiwaan dapat kembali berfungsi sosial dan berperan dalam
masyarakat selama ODGJ tetap minum obat. Tanpa adanya
contoh nyata dari ODGJ yang sudah pulih, sulit untuk
memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat.
• Masyarakat yang menjadi sasaran pemnberian motivasi dan
pemahaman adalah masyarakat di sekitar tempat tinggal ODGJ
sebab syarat penting agar dapat memulangkan ODGJ adalah
masyarakat yang menerimanya. Karena itu, masyarakat di sekitar
panti dinilai tidak perlu diberikan pemahaman.
2. Sosialisasi bagi
• Menurut Vander Zande dalam Zanden (1979: 75), sosialisasi
Lingkungan Tempat
adalah proses interaksi sosial dimana kita mengenal cara-cara
ODGJ akan
berpikir, berperasaan, dan berperilaku sehingga dapat berperan
Disalurkan
serta secara efektif dalam masyarakat. Interaksi sosial berperan
penting dalam proses sosialisasi guna pentrasferan nilai-nilai
dalam masyarakat. Karena itu, untuk memperkenalkan dan
mempersiapkan lingkungan maupun masyarakat di sekitar panti,
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dilakukan dengan sosialisasi lingkungan dan rekreasi, pengolahan
lahan kosong, dan perayaan hari-hari besar.
• Dalam sosialisasi lingkungan, dengan berjalan-jalan keliling
lingkungan panti, ODGJ dipekenalkan pada lingkungan dan
masyarakat sekitar panti, begitu pula sebaliknya. Dengan begitu,
diharapkan dapat menciptakan interaksi sosial antara ODGJ dan
masyarakat. Namun, respon yang diberikan masyarakat ketika
mereka melihat ODGJ berkeliling lingkunganya masihlah pasif.
• Kegiatan pengolahan lahan kosong ditujukan tidak hanya untuk
melatih keterampilan kerja, tetapi ODGJ juga diajarkan untuk
bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Namun saat ini, tidak
ada satu pun ODGJ yang masih ikut mengelolahnya karena
selama pengelolaan lahan, kurangnya perhatian dari masyarakat
terhadap kondisi ODGJ.
• Untuk perayaan hari-hari besar, PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger
mengundang masyarakat sekitar panti untuk secara bersama-sama
merayakan hari-hari besar, seperti, Maulid Nabi Muhammad
SAW, Natal, dan lain sebagainya. Melalui kegiatan ini, ODGJ
dapat bertemu dan berinteraksi sosial dengan masyarakat secara
langsung.
4.4 Penyaluran
No.
Kegiatan
1. Penyiapan
Administrasi
Penyaluran ODGJ

•

•

2.

Rujukan
Terkait

ke

Panti •

3.

Penempatan ODGJ
pada Keluarga atau
Lapangan Kerja

•

Keterangan
Merupakan penyiapan berkas-berkas administrasi terkait suratsurat dan file ODGJ, seperti, surat pengantar, berita acara,
maupun case record ODGJ selama tinggal panti.
Ketika ODGJ akan disalurkan ke keluarga, keluarga akan diminta
mengisi berita acara dimana isinya menjelaskan kesediaan
keluarga untuk bertanggung jawab atas ODGJ setelah
dipulangkan. Untuk merujuk ODGJ ke panti-panti terkait, berkas
yang dipersiapkan adalah surat pengantar dan case record. Case
record berisikan identitas ODGJ (nama, jenis kelamin, umur, asal
ODGJ, alamat, dan tanggal masuk panti), latar belakang,
permasalahan, upaya pemecahan masalah, sampai dengan
kesimpulan dan saran. Surat pengantar pun diberikan ketika
memulangkan ODGJ ke daerah asal.
Salah satu alternatif dari penyaluran ODGJ yang tidak diketahui
keberadaan keluarganya adalah dengan merujuk ke beberapa
panti terkait yang masih berada di bawah Dinas Sosial DKI
Jakarta dan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan ODGJ,
seperti, PSTW untuk ODGJ lansia dan Khusnul Khotimah untuk
ODGJ dengan masalah narkoba.
Penempatan dalam keluarga dilakukan dalam dua cara, yaitu,
pemberian uang transport kepada petugas yang mengantar ODGJ
yang rumahnya masih dalam kawasan Jabodetabek. Sedangkan,
untuk ODGJ yang rumahnya di luar kawasan Jabodetabek akan
dikembalikan melalui pemulangan ke daerah asal yang
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berkoordinasi dengan PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger.
• Karena tidak stabilnya kondisi ODGJ, daya tangkap atau
konsentrasi yang lemah, mudah bosan, malas, kurangnya
pendidikan, serta tidak memiliki keterampilan, pekerjaan yang
diberikan pun lebih pada pekerjaan yang hanya mengandalkan
tenaga, seperti, pembantu rumah tangga dan buruh bangunan. Hal
tersebut senada dengan salah satu strategi untuk meningkatkan
penyesuaian sosial menurut Glynn (2003, h. 26 – 29) (lihat bab 2,
h. 54 – 55), yaitu, rehabilitasi vokasional, dimana pekerjaan yang
diberikan disesuaikan dengan kondisi ODGJ. Selain itu, sebagian
besar merupakan pekerjaan paruh waktu dimana pekerjaan ini
lebih dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk perawatan
daripada sarana untuk mencapai kemandirian ekonomi.
• Namun, sejauh ini penempatan ODGJ sebagian besar baru sampai
pemulangan ke keluarga. Sedangkan, penyaluran ke lapangan
pekerjaan masih belum dilakukan. Sebagai bentuk pemberdayaan,
ODGJ kerap kali diberi pekerjaan di seputar lingkungan panti,
seperti, membersihkan kantor dan poliklinik, mencuci baju-baju
ODGJ, menyapu, dan lain sebagainya.
4.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Proses Resosialisasi
No.
Aspek
Faktor Pendukung
Faktor Penghambat
1. Panti
• Kesiapan petugas dalam
• Jumlah SDM petugas yang terbatas
menjalankan tugas dan
untuk melakukan resosialisasi.
fungsinya.
• Sarana dan prasarana yang
memfasilitasi petugas untuk
melakukan tugasnya, khususnya
resosialisasi.
2. Keluarga
• Faktor kondisi permasalahan dalam
keluarga yang kurang mendukung
dan membahayakan apabila
memulangkan ODGJ.
• Masih sulitnya bagi keluarga untuk
menerima ODGJ kembali karena
menganggapnya sebagai beban.
3. Masyarakat • Adanya respon dan dukungan
• Pemahaman yang salah mengenai
yang baik dari masyarakat
gangguan jiwa yang menganggap
terhadap kegiatan-kegiatan
penyebab gangguan jiwa adalah
yang dilakukan oleh ODGJ.
karena tahyul.
• Masyarakat mau dan dapat
• Stigmatisasi dari masyarakat
bergabung dalam kegiatanterhadap ODGJ dimana adanya
kegiatan bersama-sama dengan
perasaan trauma dan takut ODGJ
ODGJ.
akan kembali kambuh.
4.
ODGJ
• Terjadinya kekambuhan (relapse)
pada ODGJ karena ODGJ sering kali
malas minum obat dan kontrol.
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• Jangka waktu proses pemulihan
ODGJ yang lama.
5. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan proses resosialisasi terhadap ODGJ
yang dilakukan oleh PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger dan faktor pendukung maupun penghambat
dalam pelaksanaan proses tersebut. Dalam upaya meresosialisasikan ODGJ untuk kembali ke
masyarakat, diberikan beberapa bimbingan dimana tidak hanya agar para ODGJ memiliki
keterampilan dan kemampuan untuk berintegrasi dengan masyarakat, tetapi juga agar keluarga
maupun masyarakat siap untuk menerima kehadiran ODGJ di tengah-tengah mereka.
Berdasarkan hasil temuan lapangan, untuk meresosialisasi ODGJ, para petugas PSBL Harapan
Sentosa 3 Ceger melakukannya dalam bentuk beberapa kegiatan, yaitu, bimbingan dan motivasi
kepada ODGJ, bimbingan dan motivasi kepada keluarga, pemberian motivasi kepada masyarakat,
serta penyaluran. Dalam pelaksanaan proses resosialisasi ODGJ ini tidak terlepas dari faktor
pendukung maupun penghambat yang muncul. Faktor pendukung dari PSBL Harapan Sentosa 3
Ceger adalah kesiapsiagaan petugas maupun sarana dan prasarana. Di samping faktor pendukung
yang berasal dari panti, adanya masyarakat yang tidak pernah merasa terganggu sehingga ODGJ
dapat menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan baik.
Selain faktor pendukung, terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanan serta
keberhasilan proses resosialisasi ini. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari diri ODGJ, keluarga,
masyarakat, bahkan panti sendiri. Hambatan yang dihadapi oleh PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger
adalah jumlah petugas yang sangat terbatas. Hambatan yang berasal dari keluarga adalah
permasalahan ataupun kondisi keluarga yang justru akan mempengaruhi perkembangan ODGJ
apabila dipulangkan. Selain itu, masih ada keluarga yang sulit untuk menerima kembali ODGJ
sebab menganggap ODGJ merupakan suatu beban serta perasaan trauma terhadap pengalamanpengalaman terdahulu dan malu kepada masyarakat. Hambatan yang berasal dari masyarakat adalah
masih adanya pemahaman yang salah mengenai gangguan jiwa dimana mereka menganggap
penyebab seseorang mengalami masalah kejiwaan adalah karena adanya ilmu hitam atau tahyul.
Dari sisi ODGJ, hambatan yang dialami adalah terjadinya kekambuhan (relapse) pada ODGJ dan
jangka waktu proses pemulihan ODGJ yang lama. 	
  
6. Saran
a. Mengingat masih sangat kurangnya jumlah petugas saat ini, yaitu, 35 orang untuk menangani
400 lebih ODGJ, PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger perlu menambah sumber daya manusia
petugas.
b. Untuk memaksimalkan jumlah petugas yang amat terbatas, para petugas perlu diberikan
pelatihan kepada secara berkala mengenai pengetahuan gangguan kejiwaan. Dengan pelatihan
ini, petugas akan diajarkan cara penanganan ODGJ yang tepat guna meningkatkan mutu
pelayanan di PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger.
c. Karena masih adanya pemahaman yang salah dari masyarakat mengenai gangguan jiwa,
PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger perlu mengadakan sosialisasi dan pemahaman mengenai
masalah kejiwaan kepada masyarakat, baik kepada masyarakat sekitar PSBL Harapan Sentosa
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3 Ceger, maupun mayarakat di sekitar tempat tinggal ODGJ. Sosialisasi di sini dapat berupa
kegiatan seminar ataupun penyuluhan yang di dalamnya dijelaskan mengenai cara
penanganan, pendeteksian awal, maupun cara menyikapi ODGJ. Dengan begitu, dapat
mengurangi stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat.
d. Melihat masih adanya keluarga yang belum dapat menerima keberadaan ODGJ karena
menganggap ODGJ sebagai beban, konsultasi keluarga perlu untuk lebih digiatkan sebagai
bentuk peran serta keluarga. Dengan begitu, keluarga akan mendapat pemahaman mengenai
gangguan jiwa, khususnya, bagaimana mengatasi ODGJ di rumah.
e. Untuk menghilangkan pandangan bahwa ODGJ adalah beban, ODGJ perlu mendapat
keterampilan praktis yang membekalinya untuk dapat hidup mandiri. Karena itu, perlu
dilakukan pembaharuan pada kurikulum materi pelatihan keterampilan yang disesuaikan
dengan tingkatan kondisi ODGJ, minat dari ODGJ, dan kebutuhan pangsa pasar yang ada
sehingga keterampilan ODGJ lebih aplikatif ketika mereka ada di masyarakat.
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