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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau, suku, bahasa, 

budaya, serta adat istiadat. Keanekaragaman tersebut merupakan suatu 

kekayaan tersendiri yang dimiliki oleh suatu negara, sebagai negara yang 

besar, Indonesia juga mempunyai sumber daya yang jumlahnya sangat 

banyak, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sumber daya 

tersebut yang menjadi modal utama dalam usaha melaksanakan kesejahteraan 

sosial (social walfare ). 

Konsep kesejahteraan sosial di Indonesia sendiri sudah lama dikenal, 

konsep tersebut telah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama 

munculnya Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 1974 tentang Ketentuan 

Pokok Kesejahteraan Sosial, kemudian diperbarui dengan  Undang-Undang RI 

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, merumuskan bahwa 

kesejahteraan sosial adalah: 

“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”. 

 

Menurut Friedlander, 1968: 13 (dalam Muhammad Su’ud, 2006:8) 

mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari 

pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk 

membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai tingkat hidup dan 
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kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial 

yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan 

seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraanya sesuai 

dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial memiliki 

beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun subtansinya tetap sama. 

Kesejahteraan sosial pada intinya mencangkup tiga konsepsi yaitu: 

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan jasmani, rohaniah, dan sosial. 

2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga 

kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusian kemanusian yang 

menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. 

3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir 

untuk mencapai kondisi sejahtera (Edi Suharto, 2006: 2). Kesejahteraan 

sosial merupakan sebuah tujuan negara di dunia tanpa terkecuali negara 

Indonesia dan harapan setiap manusia baik sejak kecil sampai lanjut usia. 

Kesejahteraan lanjut usia perlu juga mendapatkan perhatian baik dari 

pemerintah maupun masyarakat, dengan pegangan adanya pengeluaran 

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut 

Usia. Bentuk-bentuk pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia sampai saat ini 

sudah banyak dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta bahkan organisasi lain 

yang fokus untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Kesejahteraan 

lanjut usia merupakan suatu tindakan dalam usaha untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat yang tidak dapat menjalankan fungsi 
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sosialnya yaitu dengan jalan memberikan pelayanan bantuan dan 

penyantunan, dengan demikian diharapkan agar lanjut usia dapat terpelihara 

tingkat kesejahteraannya serta dapat meningkatkan mutu kesejahteraan mereka 

sehingga mampu hidup sesuai dengan kelayakan sebagai manusia. Para 

penyelenggara kesejahteraan lanjut usia di Indonesia sendiri baik yang 

dilakukan oleh pemerintah seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial 

Tresna Werda (PSTW)  maupun swasta seperti Yayasan Gerontologi Abiyoso 

Indonesia, masih belum menyelesaikan permasalah kesejahateraan lanjut usia. 

Masalah lanjut usia memang permasalahan kependudukan yang relatif 

menjadi perhatian serius. Secara alamiah seseorang akan mengalami proses 

penuan yang tidak dapat dihindarkan oleh siapa pun atau apa pun kedudukan 

seseorang. Secara biologis tubuh akan mengalami perubahan, sel-selnya akan 

menua dan mulai melemah ketahananya. Proses penuan ini akan diikuti 

dengan penurunan kualitas fisik, mental, moral, kesehatan, dan potensi 

seseorang, perubahan mental dan moral yang terjadi pada para lanjut usia 

dapat terjadi karena kondisi lingkungan tertentu yang menyebabkan stress 

(Argyo Demartoto, 2007: 6). Hal ini dialami oleh seorang lanjut usia yang 

mengaku bernama Madjono, berusia 80 tahun memilih tetap bertahan di Pasar 

Lespadangan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, kendati pun 

familinya, Sumiati berupaya mengajak kembali kekediamannya.  Sejumlah 

warga di sekitar pasar menyebut jika kakek tua yang sulit diajak 

berkomunikasi itu sudah sejak tiga hari lalu berada di salah satu sudut pasar, 

terhadap Madjono, sejauh ini warga sekitar pasar lespadangan hanya mampu 



4 
 

memantau dan memberi makanan dan minuman seadanya 

(http://www.satujurnal.com/2014/05/seorang-lansia-terlantar-di-pasar.html, 

diakses senin, 3 November 2014 pukul 14.15 WIB). Kasus yang dialami oleh  

Madjono tersebut tidak hanya pada masalah ekonomi saja melainkan 

kemungkinan ada masalah pada psikisnya bisa karena adanya kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) seperti pertengkaran dengan menantu bahkan anaknya 

sendiri. 

Seseorang lanjut usia memang tidak mudah menghabiskan masa tua di 

Indonesia, dalam indeks Warga Lanjut Usia global, Indonesia menduduki 

urutan ke-71 , jauh di bawah Thailand (ke-36), Filipina (ke-44)  dan Vietnam 

(ke-45). Indeks global itu disusun HelpAge International, lembaga nirlaba 

yang bermarkas di London dengan afiliasi di 65 negara. Organisasi tersebut 

bertujuan membantu warga lanjut usia melawan diskriminasi, mengatasi 

kemiskinan, serta menjalani hidup yang aktif dan terjamin, terdapat 13 

indikator dalam indeks itu yang dikelompokkan menjadi empat bagian, yakni 

jaminan pendapatan, layanan kesehatan, layanan pendidikan dan pekerjaan, 

serta lingkungan yang mendukung, harapan hidup dan cakupan pensiun, akses 

transportasi umum, dan angka kemiskinan untuk orang di atas usia 60 tahun 

termasuk dalam indikator yang diukur. 

Secara keseluruhan, Indonesia menduduki urutan ke-71 dari 96 negara, 

dalam bidang lingkungan yang mendukung, Indonesia mendapatkan nilai 

tinggi, dalam hal keterhubungan sosial, namun Indonesia mendapat angka 

yang rendah dalam hal layanan dan paling rendah dalam jaminan pendapatan. 

http://www.satujurnal.com/2014/05/seorang-lansia-terlantar-di-pasar.html
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Harapan hidup untuk warga Indonesia setelah melewati 60 tahun adalah 18 

tahun, dengan hidup sehat selama 14,3 tahun, hanya 8 % warga berusia di atas 

65 tercakup pensiun. Bandingan dengan Norwergia yang menduduki peringkat 

pertama dalam daftar tersebut, setelah usia 60 tahun, orang Norwergia masih 

mempunyai nilai harapan hidup 24 tahun, dengan 17,4 tahun diantaranya 

dalam keadaan sehat. Seratus persen warga diatas usia 65 tahun tercakup 

dalam pensiun. (Kompas, tidak mudah menjadi tua di Indonesia, 2 Oktober 

2014, hal 1 dan 15). Indonesia yang menduduki peringkat ke-71 karena, 

penanganan masalah  lanjut usia belum berjalan maksimal, para lanjut usia 

terlantar di Indonesia jumlahnya sangat banyak, sehingga Panti Sosial Tresna 

Werda (PSTW)  yang dimiliki oleh pemerintah sudah tidak bisa menampung. 

Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa Indonesia 

termasuk 5 besar negara dengan jumlah  penduduk lanjut usia terbanyak di 

dunia. Pada tahun 2010 jumlah lanjut usia di Indonesia mencapai 18,1 juta 

orang. Menurut data Susenas BPS 2010  menunjukkan lanjut usia di Indonesia 

sebesar 7,56% dari total penduduk indonesia. Menurut data tersebut sebagian 

besar lanjut usia di Indonesia berjenis kelamin perempuan. BAPPENAS 

memperkirakan pada tahun 2050 akan ada 80 juta lanjut usia di Indonesia 

dengan komposisi usia 60-69 tahun berjumlah 35,8 juta, usia 70-79 tahun 

berjumlah 21,4 juta dan 80 tahun ke  atas ada 11,8 juta. Provinsi jawa timur 

merupakan salah satu jumlah penduduk lanjut usia yang terbesar di Indonesia, 

yakni mencapai 4,171,825.00 jiwa dan warga lanjut usia tersebar di 

Kabupaten Jombang sekitar 150.000 orang dari jumlah penduduk 1.201.557 
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orang(http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2014/05/29/mereka-lansia-

mereka berdaya-655403.html. Diakses, 10 oktober 2014 pukul 20.15 WIB). 

Melihat jumlah lanjut usia yang setiap tahun meningkat, maka pemerintah 

maupun lembaga masyarakat yang peduli pada lanjut usia harus meningkatkan 

kualitas pelayanan. Pelayanan-pelayanan pada lanjut usia harus 

memperhatikan kebutuhan dasar (primer) seperti makan, minum, pakaian, dan 

tempat tinggal, kebutuhan dasar sudah terlaksana maksimal selanjutnya 

pemunuhan kebutuhan sekunder seperti kesehatan, olah raga, pengetahuan 

agama, dan yang terakhir yakni kebutuhan tersier seperti rekreasi. Lanjut usia 

merupakan masa-masa perubahan baik dari segi fisik, psikis, maupun 

kesehatan, banyak lanjut usia yang mempunyai masalah yang dihadapi karena 

adanya perubahan tersebut, sehingga lanjut usia adalah masa penuh dengan 

perjuangan hidup.    

Jombang merupakan  kabupaten bagian dari wilayah jawa timur, tidak 

memungkinkan tanpa adanya masalah pada lanjut usia. Masalah lanjut usia 

merupakan masalah bersama baik provinsi maupun kabupaten, penyelesainnya 

pun harus dilaksanakan dengan bersama-sama, sebagai mana yang dilakukan 

oleh Kabupaten Jombang yang menyelanggarakan pelayanan bagi lanjut usia. 

Masalah pada lanjut usia yang bervariasi, Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia 

Darus Syifa’ menyelenggarakan pelayanan sosial lanjut usia yang berbeda 

dengan lembaga-lembaga lain, yakni pelayanan sosial lanjut usia yang 

berbasis pondok pesantren, para lanjut usia akan mendapatkan pelayanan 

agama dengan maksimal. Lembaga tersebut dilatar belakangi oleh kultur 

http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2014/05/29/mereka-lansia-mereka-berdaya-655403.html
http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2014/05/29/mereka-lansia-mereka-berdaya-655403.html
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wilayah  Jombang yang sebagai pusat pondok pesantren di Jawa Timur. 

Jombang sebagai kota santri karena banyaknya jumlah pondok pesantren yang 

tersebar disetiap kecamatan, dengan banyaknya pondok pesantren yang ada 

Kabupaten Jombang tidak luput dari pendidikan agama yang baik, pendidikan 

agama mempunyai fungsi untuk meningkatkan keimanan seseorang atau 

sebagai bekal menuju akhirat, pendidikan agama ini perlu diberikan mulai usia 

anak-anak sampai lanjut usia.   

Ada asumsi bahwa orang menjadi lebih tertarik dan serta kembali pada 

agama setelah berusia lanjut, dan mereka menjadi lebih religius. Beberapa 

peneliti memang mendukung asumsi tersebut, namun beberapa peneliti lain 

menunjukkan bahwa religiusitas cenderung stabil sepanjang kehidupan 

seseorang. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa agama lebih berarti 

bagi mereka setelah pensiun dibanding sebelumnya. Peneliti tersebut 

menunjukkan bahwa religiusitas meningkat sejalan dengan tambahnya usia. 

Keyakinan dan kepercayaan pada tuhan akan meringankan penderitaan saat 

orang bersedih, kesepian, dan putus asa, serta mereka dapat memperoleh 

kekuatan darinya. Peran agama sangat positif dan membantu seseorang dalam 

menghadapi kematian dan tragedi-tragedi berat lainnya. Arti dan harapan 

seseorang sebagai penganut suatu agama, menimbulkan kebahagian dan 

kepuasan hidup (Yeniar Indriana, 2012:29). Hal ini dapt dilihat dari dengan 

seriusnya para lanjut usia yang belajar tentang agama islam seperti mau 

belajar mengaji dari awal bagi lanjut usia yang belum bisa sama sekali 

membaca Al-Qur’an.  
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Kekhawatiran terhadap kematian, sering dianggap sebagai pendorong 

terhadap komitmen keagamaan. Kekhawatiran akan kematian muncul ketika 

seseorang telah mendekati usia lanjut. Orang akan berubah menjadi lebih 

dekat pada agamanya untuk menenangkan diri. Orang lanjut usia merasa 

agama sangat penting dalam hidupnya sehingga banyak orang lanjut usia yang 

menjadi pemimpin spiritual dilingkungan masyarakat. Orang lanjut usia lebih 

banyak berdo’a, membaca buku-buku agama, dan mendengarkan program-

program siaran agama. Perhatian terhadap agama meningkat pada masa usia 

lanjut, dan hal ini berkaitan dengan kebahagian para lanjut usia (Yeniar 

Indriana, 2012:31-32). Usia yang lanjut itu merupakan usia-usia yang 

memikirkan tentang bagaimana pada akhir hayatnya nanti mati dalam keadaan 

khusnul khotimah, dengan demikian para lanjut usia tersebut akan mencari 

bekal akhirat dengan banyak beramal sholeh seperti mengaji, shodaqoh, dan 

banyak sholat-sholat sunnah. 

Agama  bisa disebut juga dengan istilah al-din dalam bahasa arab, 

religi  dalam bahasa inggris. Pesantren merupakan sebuah istilah yang 

digunakan sebagai tempat untuk belajar tentang agama islam. Bentuk –bentuk 

pesantren yang tersebar luas di Indonesia mengandung beberapa unsur sebagai 

cirinya yaitu: kyai sebagai pendiri, pelaksana dan guru, santri yang diajar 

naskah-naskah arab tentang paham islam aqidah islam. Kyai dan santri tinggal 

bersama-sama untuk masa yang lama, di mana proses belajar-mengajar,  

Sedangkan unsur fisik pesantren yaitu masjid, langgar atau surau yang 

dikelilingi bangunan tempat tinggal dan belajar santri (Khozin, 2001:65). 
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Pesantren merupakan tempat orang-orang untuk menuntut ilmu agama, belajar 

tentang agama tersebut tidak menuntut usia seseorang, baik kecil sampai 

lanjut usia semuanya berhak mendapatkannya dan tidak ada kata terlambat 

untuk belajar tentang agama. 

Masalah lanjut usia ini sangat bervariasai baik dari segi fisik, sosial, 

dan psikis (agama). Pada umumnya Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) yang 

ada di Indonesia pelayanan sosialnya lebih memprioritaskan pemenuhan pada 

kebutuhan fisik, ketrampilan dan sosialnya, kebutuhan akan agama diberikan 

pada lanjut usia sebagai kegiatan tambahan. Pada Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Lanjut Usia Darus Syifa’ malah sebaliknya yang memberikan 

pelayanan agama yang diprioritaskan. Pelayanan agama ini sifatnya seperti 

pendidikan pada lingkungan pondok pesantren, yakni para lanjut usia tersebut 

belajar agama kepada ustadz atau ustadzah setiap pagi setelah sholat shubuh, 

setelah sholat ashar, setelah sholat maghrib kemudian dilanjutkan setelah 

sholat isya’ dan pelayanan agama ini ada tingkatan kelas sesuai dengan 

kemampuan tentang pemahaman agamanya. Lanjut usia yang belum sama 

sekali mengerti tentang agama terutama membaca AL-Qur’an maka akan di 

masukan pada kelas awal yakni kelas bimbingan membaca AL-Qur’an 

dimulai dengan belajar membaca iqro’, untuk lanjut usia yang sudah 

mempunyai bekal membaca AL-Qur’an yang lumayan maka akan dimasukan 

di kelas pertengahan, dan untuk lanjut usia sudah mempunyai bekal membaca 

AL-Qur’an dengan baik  maka akan dimasukan di kelas atas. Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Darus Syifa’ ini merupakan satu-satunya 
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panti asuhan lanjut usia di Kabupaten Jombang bahkan di Provinsi Jawa 

Timur sendiri yang memberikan pelayanan spritual (keagaman) yang 

diutamakan meskipun pelayanan spritual yang diutamakan lembaga tersebut 

tidak mengabaikan pelayanan yang lain seperti pelayanan makan dan minum, 

kesehatan, rekreasi, sosialisasi diri, dan olah raga. 

Melihat paparan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik 

untuk meneliti pelayanan sosial lanjut usia yang lebih mengfokuskan 

pelayanan religius/agama dengan judul: “Pelayanan Sosial  Lanjut Usia ( 

LANSIA ) Berbasis Pondok Pesantren”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pelayanan sosial terhadap LANSIA  berbasis pondok  

pesantren yang dilakukan oleh Lembaga Kesajahteraan Sosial Lanjut Usia 

(LANSIA) Darus Syifa’ Jalan Kapten Tendean Gang Karya No.10 Kalimalang 

Desa Pulo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari adanya penelitian 

tersebut adalah ingin mengetahui pelayanan sosial LANSIA berbasis 

pesantren yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesajahteraan Sosial LANSIA 

Darus syifa’ Jalan Kapten Tendean Gang Karya No.10 Kalimalang Desa 

Pulolor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya Program 

Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang bagaimana model-model 

pelayanan sosial pada lanjut usia yang berbasis pondok pesantren. 

a. Bagi peneliti 

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis. 

2. Praktis 

a. Bagi lembaga  

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam memberikan pelayanan-pelayanan 

sosial sehingga dapat membangun kualitas pelayananan pada lanjut usia 

terutama dalam pelayaan  agama/spritual.  
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai mana rumusan masalah di atas 

yakni batasan fokus terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang 

pelayanan Sosial Lanjut Usia Berbasis Pesantren di Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Lanjut Usia Darus Syifa’ Kabupaten Jombang antara lain: 

1.  Bagaimana manajement pelayanan sosial lanjut usia. 

2. Apa saja jenis-jenis pelayanan sosial lanjut usia. 

3. Apa saja bentuk-bentuk  pelayanan sosial lanjut usia berbasis pesantren. 

4. Bagaimana kualitas pelayanan sosial lanjut usia. 

5. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan sosial bagi lanjut 

usia berbasis pesantren. 

6. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan sosial bagi 

lanjut usia berbasis pesantren. 

7. Bagaimana respon masyarakat terhadap Lembaga Kesejahteraan  Sosial 

Lanjut Usia Darus Syifa’. 

 

  


