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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.LATAR BELAKANG  

 Setiap manusia akan mengalami kematian tidak ada pengecualiannya, baik 

pada saat ini ataupun nanti,dengan kematian seseorang akan berpisah dengan apa 

yang di milikinya,keluarga dan orang-orang yang di cintai . Hal ini sering kali 

mendatangkan perasaan cemas pada diri seseorang, sama halnya dengan lansia. 

Dimana dalam hidupnya selain mengalami berbagai penurunan fisik dan psikis, 

Lansia juga mengalami suka cita karena menghadapi kematian. Dewasa ini banyak 

kasus lansia yang mengakhiri masa hidupnya dengan sia-sia karena terlantar,bahkan 

tidak sedikit lansia yang mengakhiri hidupnya karena kesepian.Lansia terlantar yang 

tercatat di Panti Werdha Ilomata Kota Gorontalo adalah 10 orang. 

Pembangunan telah  meningkatkan usia harapan hidup penduduk Indonesia, 

yang diiringi dengan meningkatnya jumlah dan persentase penduduk Lanjut Usia. Hal 

ini sebagai prestasi sekaligus tantangan/beban. Berbagai kebijakan dan pelayanan 

dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat,baik melalui sistem panti, maupun 

sistem non panti atau berbasis masyarakat. Seperti PUSAKA (Pusat Santunan 

Keluarga), Day Care Service maupun Day Care Centre. Sebagian pelayanan cukup 

memadai, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar sampai penguburan. Walau 

demikian masih banyak yang hanya memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan 

makanan dan psikis. Hal ini disebabkan oleh minimnya dana dan sumber daya 
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manusia yang tersedia. Semua upaya tersebut nampaknya belum memadai 

dibandingkan dengan populasi Lanjut Usia yang meningkat tanpa bisa dihentikan. 

Dewasa ini Lanjut Usia yang tertangani melaui sistem panti hanya 15.000, sistem non 

panti 20.000. Secara keseluruhan yang tertangani hanya 2 % dari 2,3 juta Lanjut Usia. 

Gambaran diatas menegaskan bahwa pelayanan belum maksimal. Mereka mengalami 

keterlantaran, ada yang menjadi mengemis. Diantaranya terkena tindak kekerasan, 

oleh orang lain maupun oleh kerabat sendiri.  

Dalam 10 tahun yang akan datang, jumlah orang yang berusia di atas 60 tahun 

akan melebihi 10 juta jiwa. Demografi tersebut merupakan tantangan besar untuk 

system kesehatan, pensiun, dan kesejahteraan.  WHO juga mengatakan banyak hal 

yang perlu dilakukan untuk mencegah kekerasan dan pengabaian kepada warga 

senior tersebut. Pertambahan penduduk lanjut usia diperkirakan meningkat paling 

pesat dibanding kelompok usia lainnya. Dalam laporan yang bertajuk Ageing in the 

21st Century: A Celebration and a Challenge, disebutkan bahwa 1 dari 9 orang di 

seluruh dunia berusia lebih dari 60 tahun. Populasi lansia diperkirakan membengkak 

menjadi 200 juta dalam satu dekade mendatang melampaui satu miliar dan mencapai 

dua miliar di tahun 2050. Peningkatan proporsi penduduk lansia ini merupakan imbas 

dari peningkatan ekonomi, pendidikan, sistem kesehatan, sanitasi, dan nutrisi. Namun 

WHO dan badan amal HelpAge International mengatakan populasi lansia kurang 

diperhatikan. 

"Di banyak negara berkembang yang populasi lansianya besar, pemerintahnya belum 

punya kebijakan dan praktek yang tepat untuk mendukung populasi lansia atau 

memiliki persiapan cukup menghadapi tahun 2050," tulis WHO dalam laporannya. 
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Help Age mengatakan pemerintah seharusnya menyiapkan skema pensiun untuk 

memastikan para lansia memiliki independensi ekonom dan mengurangi kemiskinan. 

Ditegaskan bahwa diperlukan skema baru yang didanai secara layak. Salah satu 

negara berkembang yang dinilai memiliki contoh bagus dalam manajemen lansia 

adalah Bolivia. Seluruh lansia berusia di atas 60 tahun di negara tersebut 

mendapatkan dana pensiun yang setara dengan 30 dollar Amerika (atau sekitar 2,8 

juta rupiah). (sumber,Kompas.com, Selasa, 2 Oktober 2012-14:10 WIB) 

Pada sisi lain, kita memiliki kearifan budaya,tuntunan agama dan nilai luhur 

yang menempatkan Lanjut Usia sebagai manusia yang dihormati, dihargai dan 

dibahagiakan dalam kehidupan keluarga. Dalam berbagai budaya yang kita miliki, 

penanganan lanjut usia juga masalah lainnya, diatur dalam tradisi masyarakat. 

Penanganan masalah sosial merupakan bagian dari dan berakar pada nilai tolong 

menolong yang dikenal hampir semua suku bangsa di Indonesia. Peran kerabat dalam 

masyarakat di seluruh Indonesia mempunyai keterikatan yang sangat kuat, sekaligus 

merupakan potensi masyarakat yang luar biasa, sebagai sumber kesetiakawanan 

sosial yang mampu memecahkan permasalahan sosial yang ada di daerahnya. Hal 

inilah yang perlu diangkat dan dikembangkan. 

Ketidak seimbangan antara pelayanan sosial yang tersedia dan permasalahan 

yang ada, berpengaruh kepada pelayanan lanjut usia. Lanjut usia yang terlantar 

semakin mudah kita saksikan disekitar kita. Keterlantaran baik disebabkan oleh 

kondisi yang berubah, sehingga merubah pola dan kegiatan anggota keluarga yang 

berdampak kepada pelayanan bagi Lanjut usia. Keterlataran lanjut usia juga 



4 
 

disebabkan oleh semakin memudarnya nilai-nilai dan penghargaan kepada Lanjut 

usia. Pada sisi lain selama ini belum ada pelatihan bagi pendamping yang diberikan 

kepada kerabat yang melayani Lanjut usia. 

Berdasarkan data dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Gorontalo penduduk orang 

lansia (60+th) pada tahun 2011 berjumlah 11.238 orang. Besarnya populasi lansia, 

membawa konsekuensi timbulnya berbagai masalah bagi orang lansia itu sendiri, 

yang berkaitan dengan penurunan kondisi fisik (jasmaniah) dan psikis (rohaniah) 

karena faktor usia yang sudah menua, berkurangnya tingkat social dan ekonomi 

akibat pensiun, mengalami kesepian akibat di tinggal oleh pasangan atau teman se 

usia sehingga mendorong makin pentingnya kebutuhan penyediaan berbagai macam 

pelayanan social. 

NASW Tahun 1956 yang dikutip oleh Dwi Heru Sukoco (1993:78-79) 

merumuskan pengetahuan-pegetahuan yang harus dimiliki oleh Pekerja 

Sosial,meliputi:  

a) Human Development and Behaviour, pengetahun ini menekankan 

pada cara individu secara keseluruhan dan melihat pengaruh orang lain 

dan lingkungan terhadap manusia, kondisi sosial, ekonomi dan 

kebudayaan,  

b) Psikologi, dimana individu dapat memperoleh pertolongan dari orang 

laindan sumber-sumber diluar dirinya, 
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c) cara-cara bagaimana orang berkomunikasi dengan orang lain dan 

bagaimana mengekspresikan semua perasaan, baik melalui perkataan 

maupun melalui perbuatan, 

d) proses kelompok dan pengaruh kelompok terhadap individu maupun 

individu lain didalam kelompok, 

e) pemahaman dan pengaruh interaksi antara individu, kelompok dan 

masyarakat dengan kebudayaan-kebudayaan, yang meliputi 

keagamaan, kepercauyaan, nila-nilai spiritual, hukum dan lembaga-

lembaga sosial yang lain,  

f) relationship, yaitu proses interaksi antar individu, antara individu 

dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok, 

g) komuniti, yang meliputi proses internal (proses di dalam komuniti), 

model-model pengembangan dan perubahan komuniti, pelayanan 

sosial dan sumber-sumber yang ada dalam komuniti,  

h) pelayanan sosial, struktur, organisasi dan metode-metode pekerjaan 

sosial,  

i) diri pekerja sosial sendiri (self), dimana pekerja sosial dapat 

mempunyai kesadaran dan tangggung jawab terhadap emosi dan sikap 

sebagai seorang profesional. Memaham tentang tugas perkembangan 

serta karakterisitik lansia, masalah-masalah yang sering dihadapi oleh 

lansia serta kebutuhannya.  

Dari aspek pengetahuan (body of knowledge) saja kita sudah bisa melihat 

bahwa banyak hal yang harus dipahami dan diketahui oleh seorang pekerja sosial 
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yang profesional, sebab menghadapi individu (lansia) dengan karaktek yang unik 

dengan sistem panti harus mampu menjalankan fungsi-fungsi pekerjaan sosial baik 

dalam fungsi pencegahan (preventif), fungsi rehabilitatif, maupun fungsi pendukung 

(support) dan fungsi pengembangan (developmental). Dibekali dengan kerangka nilai 

(body of value), seorang pekerja sosial profesional yang ada didalam PSTW harus 

paham dan mengindahkan segala nilai-nilai pekerjaan sosial, kode etik pekerjaan 

sosial, nilai-nilai kemanusiaan, serta nilai yang berlaku dan dipegang oleh klien. 

Oleh karena itu untuk mengatasi berbagai permasalahan lansia sebagaimana di 

sebutkan di atas maka Lansia perlu adanya suatu perhatian yang besar dan 

penanganan khusus bagi lansia, yaitu melalui program pemerintah  yang di sebut 

pelayanan lansia yang berfungsi sebagai suatu wadah atau sarana untuk menampung 

orang lanjut usia miskin dan terlantar di suatu Institusi yang di sebut panti werdha 

atau jompo.Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik mengambil 

judul “EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT 

USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA ILOMATA KOTA GORONTALO” 
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2. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana efektivitas pelayanan social bagi lanjut usia di bawah 

naungan Institusi Pemerintah Panti Werdha Ilomata Kota Gorontalo 

dalam meningkatkan layanan kesejahteraan lanjut usia. 

2. Apa saja yang menjadi faktor penunjang dan penghambat dalam 

memberikan pelayanan kesejahteraan Lansia di Kota Gorontalo 

3. TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka Permasalahan 

dalam penelitian dapat dirumuskan: 

1. Ingin mengetahui efektivitas pelayanan yang di berikan oleh penyedia 

layanan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Gorontalo melalui Panti 

Werdha kepada masyarakat Gorontalo khususnya para lansia 

2. Ingin mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor penunjang dan 

penghambat dalam memberikan layanan kesejahteraan social lansia di 

Kota Gorontalo  
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4.MANFAAT PENELITIAN 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai referensi ataupun sebagai 

penambah wawasan tentang pelayanan masyarakat khususnya Lansia di 

Kota Gorontalo bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, 

khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Social. 

2. Praktis 

Bagi Panti Sosial Tresna Werdha ILOMATA dapat di jadikan sebagai 

bahan evaluasi serta masukan terhadap pihak pengelola berkaitan 

dengan pelayanan – pelayanan terhadap para klien guna pengambilan 

keputusan dan kebijakan bagi lembaga – lembaga ataupun yayasan 

yang bergerak dalam bidang ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


