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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Penduduk yang memasuki usia lanjut semakin lama jumlahnya semakin 

banyak di berbagai Negara tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena 

meningkatnya pertumbuhan penduduk lanjut usia merupakan sebuah 

kecendurungan yang terjadi sebagai dampak perubahan struktur usia pada 

belakangan ini. Penurunan angka kelahiran dan peningkatan usia harapan hidup 

menciptakan situasi dimana penduduk usia 60 tahun atau lebih menjadi segmen 

pertumbuhan pesat dari penduduk.1  Berdasarkan proyeksi Bappenas jumlah 

penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa, dengan 

presentasi penduduk yang masih tergolong anak-anak mencapai 70,49 juta jiwa, 

untuk populasi usia produktif 179,13 juta jiwa dan penduduk usia lanjut  

sebanyak 85,89 juta jiwa. 2 

Menurut WHO, di Kawasan Asia Tenggara populasi lansia sebesar 8% 

atau sekitar 142 juta jiwa. Pada tahun 2050 diperkirakan populasi lansia 

meningkat 3 kali lipat. Pada tahun 2000 Jumlah Lansia sekitar 5.300.000 (7,4%) 

dari populasi penduduk, sedangkan tahun 2010 jumlah lansia sebanyak 

24.000.000 (9,77%) dari total populasi penduduk, dan pada tahun 2020 

diperkirakan jumlah lansia mencapai 28.800.000 (11,34%) dari total populasi 

penduduk sedangkan di Indonesia sendiri diperkirakan pada tahun 2020 jumlah 

lansia sekitar 80.000.000 penduduk.  

                                                 
1 Hawar. Dadang. 2007.Sejahtera di Usia Senja. Jakarta. FKUI. Hlm.6 
2 Katadata, 18 Mei 2018. “2018,Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa”. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-

mencapai-265-juta-jiwa (diakses pada 5 Desember 2018) 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa
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Berdasarkan Data Sensus Ekonomi Nasional BPS 2017, jumlah lansia 

23,4 juta jiwa (8,97 persen) dari total penduduk Indonesia. Pada 2025 

diperkirakan mencapai 33,7 juta (11,8 persen) dan 2035 sebanyak 48,7 juta dari 

jumlah penduduk (15,8 persen). 3 Dikota Malang sendiri ,tahun 2016 sampai 

2018 jumlah lansia semakin meningkat, hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah 

ini.  

1.1.Tabel: Data Lansia di Kota Malang  

Kelompok Umur 

Tahun 

2016 2017 2018 

60-64 27286 27461 27626 

65-69 19202 19326 19443 

70-74 13533 13622 13704 

75+ 15882 15988 16088 

Jumlah 75903 76397 76861 

Sumber : BPS Malang Kota  

Dilihat dari tabel diatas jumlah lansia di kota Malang sendiri meningkat 

dari tahun 2016 yang berjumlah 75.903 jiwa , berjumlah 76.397 jiwa pada 

tahun 2017 dan mencapai 768.61 jiwa pada tahun 2018. Berdasarkan tabel 

diatas , kota Malang memiliki lima kecamatan yang tersebar dengan Jumlah 

lansia berbeda-berbeda. Adapun Jumlah Lansia yang sesuai klasifikasi umur 

per kecamatan di Kota Malang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

 

                                                 
3  Indiana Malia, “Lansia di Indonesia 23,4 juta jiwa, Pemerintah Dorong Revisi UU” artikel 

diakses pada 4 Desember 2018 dari 

https://www.idntimes.com/news/indonesia/amp/indianamalia/lansia-di-indonesia-234-juta-jiwa-

pemerintah-dorong-revisi-uu 
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1.2.Tabel: Data Lansia perkecamatan di Kota Malang  

Kecamatan 60-64 65-69 70-74 75+ Jumlah 

Kedung Kandang 4329 3434 2449 2717 12929 

Sukun 5086 3898 2721 3036 14741 

Klojen 3754 3075 2348 2996 12173 

Blimbing 5111 3971 2890 3230 15202 

Lowokwaru 4818 3500 2400 2741 13459 

Sumber : BPS Malang Kota  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 menjelaskan bahwa 

yang dimaksud lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas.4 

Usia tua adalah masa dimana penutupan dalam kehidupan seseorang, dimana 

seseorang telah meninggalkan masa-masa yang menyenangkan atau bernajka dari 

waktu-waktu yang bermanfaat. Apabila seseorang telah beranjak dari hidupnya 

yang dahulu , ia akan melihat masa lalunya biasanya dengan penuh rasa 

penyesalan dengan cenderung hidup mengabaikan masa depan.  

Orang yang berusia 60 tahun biasanya digolongkan sebagai usia tua, 

yang berarti antara sedikit lebih tua (setelah usia madya) dan usia lanjut setelah 

mereka mencapai usia 70 Tahun, yang menurut standar atau pandangan hidup 

makin lanjut usia seseorang dalam periode hidupnya maka hilanglah kejayaan 

masa mudanya.5 Saat masa lanjut usia, orang banyak mengalami perubahan 

baik fisik maupun psikologis. Dalam tahapan fase ini, terjadi perubahan-

perubahan yang dialami individu khususnya terjadinya kemunduran dalam 

                                                 
4  Notoadmodjo.Soekidjo. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta. Rineka Cipta. 

Hlm.275.  
5 Marni Ani & Rudy Yuniawati. 2015. “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Penerimaan 

Diri pada Lansia di Panti Wredha Budhi Darma Yogyakarta” dalam Jurnal Fakultas Psikologi. 

Vol. 3 no 1/2015  (http://jurnal.umk.ac.id/index.php/PSI/article/download/34/33 (diakses 26 

september 2018) 

http://jurnal.umk.ac.id/index.php/PSI/article/download/34/33
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berbagai kemampuan maupun fungsi dalam hidupnya yang pernah ia miliki. 

Secara umum kondisi fisik seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia 

mengalami penurunan. Penurunan kondisi fisik lanjut usia berpengaruh juga 

pada kondisi psikis, lansia yang tidak siap dengan perubahan tersebut dapat 

mengalami stres. 

Permasalahan lansia merupakan masalah yang multi dimensial mulai 

dari masalah fisik, psikis, sosial dan ekonomi. Adanya permasalahan-

permasalahan yang banyak dirasakan oleh lansia diantaranya yaitu berupa 

munculnya berbagai stigma dalam masyarakat bahwa lansia dianggap sama 

dengan pikun, tidak dapat mempelajari keterampilan baru, tidak memerlukan 

pendidikan dan latihan, lansia sulit menerima informasi baru, lansia tidak bisa 

menghasilkan perekonomian, lansia tidak dapat membantu lingkungan sekitar 

serta lansia tidak dapat berinteraksi sosial lagi dengan baik.  

 Berbagai macam permasalahan yang mengiringi perubahan pada individu 

kedalam masa tua dapat mengakibatkan keputusasaan serta stress pada lansia 

dalam menjalani kehidupan, ditambah dengan apabila keluarga lansia memilih 

untuk menempatkan lansia untuk tinggal di panti disebabkan tidak dapat 

merawatnya maka lansia tersebut akan mengalami pemikiran-pemikiran negatif 

dalam hidupnya. Untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan 

yang dialami lansia tersebut , lansia yang berada di panti membutuhkan 

dukungan dari orang –orang yang ada disekitarnya.  

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998, lansia dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia potensial. Lanjut usia 

potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau 
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kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa , sedangkan lanjut usia tidak 

potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga 

hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Lansia mempunyai hak yang 

sama dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Dukungan sosial bagi lanjut usia sangat diperlukan selama lansia masih 

bisa memahami apa itu makna dari dukungan sosial yang berfungsi sebagai 

penyokong atau penopang dalam hidupnya, tetapi lansia dalam hidupnya tidak 

semua lansia mampu dan bisa memahami makna dukungan sosial yang 

diberikan oleh orang lain, sehingga meskipun lansia menerima dukungan sosial 

dari individu lain tetapi tetap saja lansia masih menunjukkan adanya 

ketidakpuasaan dalam hidupnya contohnya menggerutu, kecewa , kesal dan 

sebagainya. Banyak lembaga pemerintahan maupun swasta mendirikan panti 

sosial dengan bertujuan untuk memudahkan pelayanan bagi lanjut usia tidak 

potensia agar dapat mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup yang baik 

untuk meningkatkan kesejahteraan untuk lansia, panti sosial tersebut salah 

satunya dikenal sebagai Panti Sosial Tresna Wreda (PSTW) atau Panti Jompo.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti Panti adalah rumah atau 

tempat kediaman dan arti dari Panti Wreda adalah rumah tempat memelihara 

dan merawat orang jompo. Arti kata jompo sendiri menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah tua sekali dan sudah lemah fisiknya; tua renta; uzur. 

Pengertian panti wredha menurut Departemen Sosial RI adalah suatu tempat 

untuk menampung lansia dan jompo terlantar dengan memberikan pelayanan 
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sehingga mereka merasa aman, tentram sehingga tiada perasaan gelisah 

maupun khawatir dalam menghadapi usia tua. 6 

Pemberian pelayanan dipanti jompo atau Wredha sendiri merupakan 

pemenuhan dari pelayanan yang ada di panti jompo tersebut. Pemenuhan 

dalam panti jompo tidak serta merta hanya pelayanan dalam faktor makan , dan 

tempat tinggal, tetapi ada juga pelayanan tentang kesehatan baik sehat fisik 

maupun psikologis. Pemberian dukungan sosial merupakan salah satu dari 

pelayanan yang diberikan oleh panti kepada para lansia, sebab dengan adanya 

dukungan sosial para lansia bisa menghadapi masalah-masalah yang dihadapi 

oleh lansia. 

Dukungan sosial tidak diberikan pada dukungan sosial keluarga saja 

melainkan dukungan sosial yang diberikan oleh pihak Panti Jompo itu sendiri. 

Adanya dukungan sosial dari pihak-pihak panti jompo itu sendiri juga dapat 

membantu kesejahteraan sosial pada lansia. Dukungan sosial dipanti jompo 

dapat diterapkan dengan nasihat, perhatian , penghargaan pada perilaku baik 

lansia, dan kepedulian terhadap sesama lansia. Jika dalam pelayanan dipanti 

jompo menguatkan kegiatan dukungan sosial maka lansia dapat mencapai 

kesejahteraan sosial yang baik, dimana lansia dapat merasa bahwa dirinya 

dapat merasa dihargai oleh lingkungan sekitar dan merasa memiliki tujuan 

hidup.  

Dalam melihat persoalan diatas, perlu adanya dukungan sosial dari 

pihak panti jompo untuk mencapai kesejahteraan sosial lansia. Dukungan sosial 

harus lebih ditekankan karena masalah-masalah yang akan timbul dari 

                                                 
6 http://e-journal.uajy.ac.id/8453/3/TA213822.pdf ( diakses pada 20 september 2018) 

http://e-journal.uajy.ac.id/8453/3/TA213822.pdf
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kurangnya dukungan sosial akan berdampak pada kesejahteraan sosial lansia 

itu sendiri. Semakin baik dukungan sosial yang diberikan diharapkan dapat 

membentuk maupun memperbaiki kesejahteraan sosial lansia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut , peneliti tertarik dengan permasalahan 

tersebut dan meneliti serta membahas tentang dukungan sosial yang ada di 

Panti Jompo , sehingga peneliti mengajukan Judul sebagai penulisan tugas 

akhir “Dukungan Sosial Terhadap Lansia (Studi di Pondok Lansia Al-

Ishlah Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang) 

B. Rumusan Masalah 

Dengan adanya permasalahan diatas , maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana bentuk dukungan sosial yang ada di Pondok Lansia Al-Ishlah 

Malang?  

2. Bagaimana dampak implementasi dukungan sosial terhadap lansia? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini  

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan gambaran dukungan sosial terhadap lansia 

di Pondok Lansia Al-Ishlah Malang.  

2. Mengetahui perkembangan dari pemberian dukungan sosial terhadap lansia 

tersebut di Pondok Lansia Al-Islah Malang.  

 

 



8 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini mampu memberikan manfaat maupun referensi berupa kajian 

ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, 

khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang 

merupakan Program Studi dalam Ilmu sosial sehingga mahasiswa dapat 

mengetahui gambaran dukungan sosial yang dapat membentuk 

kesejahteraan psikologis lansia.  

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun informasi terkait 

dukungan sosial terhadap lansia di Pondok Lansia Al- Islah Malang.  

b. Diharapkan dapat memperoleh penjelasan serta pemahaman tentang 

informasi terhadap perkembangan dukungan sosial lansia di Pondok 

Lansia Al-Islah Malang.  

c. Menjadi alternative penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada 

dimasyarakat, khususnya masalah lansia.  

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang akan menjadi batasan bagi 

peneliti, sehingga peneliti dapat melaksanakan penelitian yang tidak terlalu 

luas. Maka peneliti membuat ruang lingkup penelitian  untuk mengkaji 

dukungan sosial terhadap lansia di Pondok Lansia Al-Ishlah Malang. Ruang 

lingkup penelitian ini  difokuskan pada : 

1. Gambaran dukungan sosial yang ada di Pondok Lansia Al-Ishlah Malang.  
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2. Apa saja bentuk-bentuk dukungan sosial di Pondok Lansia Al-Ishlah

Malang

3. Pelayanan dalam memberikan dukungan sosial lansia di Pondok Lansia

Al-Ishlah Malang.

4. Dampak dukungan sosial terhadap lansia di Pondok Lansia Al-Ishlah

Malang.


