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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab sebelumnya mengenai 

Pengembangan Standar Kompetensi Rehabilitator Dalam Upaya Membantu 

Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI Agar Memiliki Kemandirian 

dan Percaya Diri. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

a. Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan untuk mambantu penyandang 

disabilitas agar memiliki kemandirian dan percaya diri adalah melakukan 

dengan rehabilitas medik, rehabilitasi vokasional dan rehabilitasi sosial. 

Dalam melakukan rehabilitasi yang dilakukan kurang memperhatikan 

sumber daya manusia rehabilitator sebagai faktor utama yang berperan 

dalam proses pemulihan peserta penyandang disabilitas. Jumlah sumber 

daya manusia rehabilitator yang dimiliki Pusat Rehabilitasi Kementerian 

Pertahanan masih sangat minim, karena tidak sebanding dengan jumlah 

peserta penyandang disabilitas yang harus dilayani. Diharapkan Pusat 

Rehabilitasi Kementerian Pertahanan melakukan kegiatan lanjutan 

terhadap penyandang disabilitas pasca setelah mengikuti kegiatan 

rehabilitasi berdasarkan data tertulis, yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh rehabilitasi terhadap kemandirian dan percaya 

diri para disabilitas. Sehingga Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan 

dalam melakukan evaluasi mampu meningkatkan kualitas maupun 

kuantitas  rehabilitator dalam melakukan rehabilitasi. 

b. Penguatan infrastruktur sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang, 

walaupun saat ini sudah memiliki sarana olah raga. Namun infrastruktur 

yang lain masih perlu peningkatan mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Idealnya Pusat Rehabilitasi yang seharusnya 

diisi dengan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang ilmu 

pendidikan pendukung, realita yang ada sumber daya manusia yang 
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ditempatkan pada rehabilitasi vokasional belum memiliki latar belakang 

pendidikan yang sesuai dengan tugasnya.  

c. Rehabilitator Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan yang ada saat 

ini kurang terfokus pada tugas pokok profesi rehabilitator, dikarenakan 

masih terjadi penumpukan tugas yang dikerjakan pada Pusat Rehabilitasi. 

Standarisasi kompetensi rahabilitator Pusat Rehabilitasi Kementerian 

Pertahanan masih kurang, baik dari segi kualitas dan kuntitasnya dalam 

upaya mambantu penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI agar 

memiliki kemandirian dan percaya diri. Jika dilihat dari pendidikan 

terakhir rahabilitator pendidikan belum sesuai dengan tugasnya. 

Seharusnya Pusat Rehabilitasi menambah sumber daya manusia dan 

memberikan kesempatan untuk mengembangkan pendidikan rehabilitator 

ke jenjang lebih tinggi S1 dan S2, serta melakukan studi banding ke 

negara lain yang lebih maju. 

 

V.2. Implikasi Manajerial 

Hasil pembahasan terhadap jawaban informan kunci melalui aspek-aspek 

dalam penelitian, menghasilkan beberapa implikasi menejerial yang berkaitan 

dengan standarisasi kompetensi rehabilitator Pusat Rehabilitasi Kementerian 

Pertahanan dalam upaya mambantu penyandang disabilitas personel Kemhan dan 

TNI agar memiliki kemandirian dan percaya diri. Oleh karena itu, maka aspek-

aspek yang berkaitan dengan standar kompetensi rehabilitator masih perlu 

diperhatikan dan ditingkatkan lagi agar tercipta kondisi yang lebih baik dari 

kondisi saat ini, yaitu mengenai kompetensi rehabilitator yang bertujuan 

membantu penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI memiliki 

kemandirian dan percaya diri seperti :  

a. Dalam hal peningkatan kompetensi 

Peningkatan kompetensi yang meliputi kemampuan, keterampilan serta 

sikap rehabilitator pada Pusat Rehabilitasi Kemhan, diharapkan pimpinan 

Pusat Rehabilitasi memperhatikan kompetensi rehabilitator/instruktur 

rehabilitasi harus memiliki latar belakang lulusan pendidikan yang 

khusus, untuk jenjang pendidikan Pusat Rehabilitasi membekali 
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rehabilitator dengan pengetahuan melalui program pelatihan atau seminar 

secara berkelanjutan, serta memberi kesempatan studi banding dengan 

negara yan lebih maju agar rehabilitator mampu dan mengerti tentang 

perkembangan teknologi terkait dunia rehabilitasi. Pusat Rehabilitasi 

memberikan kesempatan kepada rehabilitator untuk pendidikan tingkat 

lanjut dengan menyesuaikan kebutuhan, menambah sumber daya 

manusia rehabilitator untuk memiliki pendidikan minimal S2 untuk 

melayani penyandang disabilitas. Dalam peningkatan perubahan sikap 

dan perilaku Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan perlu 

melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pendekataan individual dan 

berkesinambungan secara intensif meliputi seluruh pegawai dengan 

pimpinan. Dalam upaya peningkatan kuliatas sumber daya manusia 

lingkup Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan dalam upaya 

membantu penyandang disabilitas yang memiliki kemandirian dan 

pencaya diri, tidak terlepas dari kepentingan bersama sehingga seluruh 

pegawai diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan training motivasi serta 

melakukan rekreasi untuk menghilangkan kejenuhan. Kebijakan Pusat 

Rehabilitasi untuk mengingatkan tentang tugas dan tanggung jawab 

setiap profesi rehabilitator pada Pusat Rehabilitasi Kemhan. 

b. Penempatan rehabilitator/instruktur 

Pusat rehabilitasi Kementerian Pertahanan dalam melakukan penempatan 

rehabilitator/instruktur, masih belum sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki, sehingga yang terjadi dalam penempatan sumber daya yang 

dibutuhkan tidak berdasarkan kebutuhan dan fungsi serta tidak sesuai 

dengan latar belakang bidang keilmuan seseorang.  

c. Dalam hal infrastruktur, sarana dan prasarana 

Infrastruktur sebagai penunjang dalam melakukan kegiatan rehabilitator 

dalam memberikan pelayanan pembekalan kepada penyandang 

disabilitas, ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran susuai perkembangan teknologi. Pusat 

Rehabilitasi Kementerian Pertahanan perlu membangun fasilitas toilet 
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untuk masing-masing kamar. Pusat Rehabilitasi perlu meningkatkan 

kualitas pengadaan alat tubuh untuk disabilitas yang membutuhkan. 

 

V.3  Saran 

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah dan hipotesis di atas, 

maka saya dapat memberikan saran kepada Pusat Rehabilitasi Kementerian 

Pertahanan sebagai berikut: 

a. Pusat Rehabilitasi Kemhan harus memperhatikan rehabilitator dalam segi 

pendidikan guna meningkatkan kemampuan mereka dalam membangun 

kompetensi rehabilitator. Intansi perlu mengadakan program pendidikan 

lanjutan dan pelatihan secara bertahap dengan waktu 4 kali dalam 

setahun melibatkan seluruh rehabilitator/instruktur. 

b. Rehabilitator diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi 

sehingga rehabilitator/instruktur mampu memberikan kebutuhan dalam 

upaya membantu penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI agar 

memiliki kemandirian dan percaya diri. dalam hal ini Pusat Rehabilitasi 

Kemhan ikut andil dalam pengembangan potensi sumber daya manusia 

(rehabilitasi). 

c. Penempatan rehabilitator/instruktur sesuai bidang keilmuan dan keahlian 

harus menjadi prioritas utama Pusat Rehabilitasi dalam proses 

pembekalan kepada penyandang disabilitas.  

d. Pusat Rehabilitasi Kemhan harus memiliki standarisasi kompetensi 

rehabilitator, selain standarisasi yang dikeluarkan oleh KEMENSOS, 

sehingga rehabilitator bisa lebih profesional dalam melakukan tugasnya.  

e. Memberikan kesempatan kepada rehabilitator/instruktur untuk 

meningkatkan kompetensi dengan cara pendidikan formal dan non 

formal. 

f. Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan memberikan kesempatan 

rehabilitator untuk melakukan studi banding ke negara lain yang lebih 

maju dalam bidang rehabilitasi. 

g. Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan harus memperhatikan 

perkembangan dalam kemajuan teknologi, tentu memfasilitasi Pusat 
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Rehabilitasi guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang 

disabilitas sehingga penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI 

memiliki kemandirian dan percaya diri. 

h. Sumber daya manusia yang ada haruslah mampu mengembangkan 

kemampuannya sendiri tanpa harus berharap pada instansi, dan instansi 

harus memfasilitasi rehabilitator/instruktur untuk belajar, karena 

rehabilitator berperan penting dalam memberikan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan kepada penyandang disabilitas sehingga penyandang 

disabilitas personel Kemhan dan TNI memiliki kemandirian dan percaya 

diri. 

i. Sumber daya manusia pada Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan 

perlu ditambah untuk mengevaluasi berdasarkan catatan seberapa besar 

tingkat keberhasilan setelah mengikuti rehabilitasi Kementerian 

Pertahanan. 

j. Pimpinan Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan harus membuat 

kebijakan mengenai rehabilitasi dan rehabilitator Kemhan agar kegiatan 

dalam proses rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional dan rehabilitasi 

sosial berjalan baik. 

k. Pemerintah Republik Indonesia berperan penting dalam membina, 

memfasilitasi penyandang disabilitas dengan membangun sarana 

prasarana yang mendukung kegiatan aksesibilitas untuk aktifitas 

penyandang disabilitas. 
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