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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Lansia adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Manusia tidak secara 

tiba-tiba menjadi tua tetapi berkembang dari bayi, anak-anak, dewasa, dan 

akhirnya menjadi tua. Hal ini normal dengan perubahan fisik dan tingkah laku 

yang dapat diramalkan yang terjadi pada saat mereka mencapai usia tahap 

perkembangan kronologis tertentu. Batasan untuk kategori lansia berdasarkan 

tingkatan usia menurut WHO yaitu : usia pertengahan 45-59 tahun, usia lanjut  

60-74 tahun, usia lanjut 75-90 tahun dan sangat tua lebih dari 90 tahun (WHO, 

2012). Dalam perkembangannya manusia mengalami proses kelahiran dan 

kematian, dalam hal ini manusia tidak lepas dari yang namanya penuaan.  

Proses penuaan adalah suatu proses alami yang tidak akan dapat dicegah 

dan merupakan hal yang wajar dialami oleh orang yang diberi karunia umur 

panjang, dimana semua orang berharap akan menjalani hidup dengan tenang, 

damai, serta menikmati masa pensiun bersama anak dan cucu dengan penuh kasih 

sayang. Tidak semua lanjut usia dapat mengecap kondisi idaman ini. Kondisi 

kehidupan yang penuh dengan tantangan membawa muatan tersendiri dalam 

mempengaruhi kondisi individu baik kondisi fisiologis maupun psikologis 

Kesejahteraan Lansia merupakan suatu tindakan sebagai upaya untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya pada lanjut usia yang tidak dapat 

menjalankan fungsi sosialnya yaitu dengan memberikan pelayanan.Masalah-

masalah yang dihadapi oleh lansia membuat lansia membutuhkan banyak bantuan 

dari berbagai pihak. 
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Bantuan-bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 

kehidupannya.Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan kesejahteraan 

sosial lansia. Menurut PP Nomor 43tahun 2004 Pasal 1 ayat 4 dan 5, kondisi 

lansia di Indonesia dapat dibedakan menjadi lansia potensial dan lansia tidak 

potensial.  

Lansia potensial adalah lansia yang masih mempunyai kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri seperti dengan bekerja dan biasanya tidak 

bergantung kepada orang lain. Lansia potensial ini biasanya tidak mau 

merepotkan orang lain mengerjakan semuanya sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya sehingga lansia potensial ini tidak mempunyai masalah yang serius. 

Sedangkan lansia tidak potensial adalah lansia yang sudah tidak mempunyai 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan biasanya bergantung 

kepada orang lain. Upaya peningkatan kesejahteraan lansia dapat dilaksanakan 

oleh Pondok Lansia Al-Ishlah Malang. 

Lanjut Usia di Indonesia diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 yang menyatakan bahwa warga Negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta dijelaskan 

pula bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini juga 

dijelaskan pula dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 yang berisi tentang 

Kesejahteraan sosial. 

Seiring pertambahan usia, lansia akan mengalami proses degeneratif baik 

dari segi  fisik maupun dari segi mental. Degeratif adalah penyakit yang 

menyebabkan kerusakan atau penghancuran terhadap jaringan atau organ tubuh. 

Proses dari kerusakan ini disebabkan penggunaan seiring dengan usia maupun 
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gaya hidup yang tidak sehat. Sehingga menyebabkan menurunnya derajat 

kesehatan dan kemampuan fisik akan mengakibatkan lansia secara perlahan 

menarik diri dari hubungan masyarakat terjadilah interaksi sosial menjadi 

menurun.  

Keberadaan pusat pelayanan lansia atau panti jompo mendukung upaya 

mengidentifikasi, artinya bahwa panti jompo menjadi pilihan terakhir masyarakat 

dalam menyantuni anggota keluarganya, atau lansia memerlukan penanganan 

secara kelembagaan.Ketika struktur sosial, ekonomi, keluarga dan masyarakat 

tidak berfungsi dengan semestinya, maka panti jompo merupakan tempat yang 

dianggap tepat. 

Meskipun ada sebagian lanjut usia yang mampu mengurus diri sendiri, 

memiliki aktivitas sehari-hari dan memiliki pendapatan serta tabungan, hal ini 

tidak sebanding maupun menjadi tolak ukur keberhasilan atau kualitas hidup usia 

lanjut nasional sebab, survey menunjukan bahwa disamping Indonesia menempati 

peringkat 4 dengan penduduk dengan usia lanjut terbesar, menurut Haryono 

(2012) sebesar 24 jiwa dibawah cina, india, dan amerika serikat, usia lanjut 

diindonesia kurang mendapatkan perhatian hidup dalam kemiskinan, tanpa 

tunjangan sosial atau terlantar. Komnas lansia (2010) juga menyebutkan bahwa, 

“…salah satu contoh permasalahan yang ditimbulkan dari peningkatan jumlah 

penduduk lansia adalah peningkatan resiko ketergantungan lanjut usia ( old age 

dependency ratio ), setiap penduduk usia produktif akan menanggung semakin 

banyak penduduk lansia”.  

Fakta yang ditemukan dari penelitian ini adalah bagaimana kualitas 

hidupdengan lansia mengahadapi suasana dipanti jompoatau pondok lansia Al-
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Ishlah.Karena menurut informasi dari pengurus panti sendiri bahwa mereka hanya 

menyediakan fasilitas seadanyadan tempat tinggal.Selain itu untuk urusan 

kesehatan merupakan urusan pribadi dari para lansia yang tinggal dipanti jompo 

tersebut. Kualitas kesehatan fisik dan psikis dikategorikan menjadi penting sebab 

masalah kesehatandipondok tersebut, dan masalah psikis seperti merasa kesepian, 

keluhan, insomnia bahkan hampir depresi. 

Masalah sosial dengan lingkungan yang mereka tempati, masalah 

interpersonal, merupakan salah satu fakta yang ditemukan karena diantara mereka 

tidakada ikatan yang dekat namun hanya sebagai teman biasa atau teman ngobrol. 

Pernyataan ini,berdasarkan hasilwawancara dengan subjekyang berkisar usia 60-an. 

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 yang di sebut 

pelayanan lansia yang berfungsi sebagai suatu wadah atau sarana untuk 

menampung orang lanjut usia di Pondok Lansia Al-Ishlah atau Panti 

jompo.Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik mengambil judul 

“Pelayanan Lanjut Usia Di  PondokLansiaAl-Ishlah Malang” 

 

B. Rumusan Masalah  

Bedasarkan latar belakang diatas, maka dapat didefinisikan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Bentuk pelayanan lansiadi Pondok Lansia Al-Ishlah Malang ? 

2. Apa saja yang menjadi faktor penunjang dan penghambat dalam pelayanan 

sosial lansia di Pondok Lansia Al-Ishlah Malang ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini bedasarkan rumusan masalah diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Bentuk pelayanansosial bagi lansia di pondok 

Lansia Al-Ishlah Malang. 

2. Untuk mengetahi faktor penunjang dan penghambat dalam pelayanan 

sosial di pondok Lansia Al-Ishlah Malang.  

 

D. Manfaat penelitian  

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat berguna antara lain : 

a) Secara Teoritis 

Bagi mahasiswa penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian teoritis, 

khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang memiliki 

konsentrasi dalam bidang  pelayanan sosial  masyarakat yaitu tentang 

panti. Selain itu kajian yang sudah dilakukan dibukukan ke dalam 

jurnal,buku, artikel yang bisa diakses oleh para mahasiswa, pelajar 

maupun dosen sebagai wacana terkait pembahasan yang ada di dalamnya. 

b) Secara Praktis 

1) Menyadari dan menghargai para lanjut usia dan jompo juga 

merupakan bagian dari masyarakat dan selayaknya mempunyai 

kedudukan yang sama dalam masyarakat, sebagai bahan masuka bagi 

pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik bagi peneliti-peneliti yang 

berminat dalam melakukan penelitian terhadap objek yang serupa.  
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2) Manfaat penelitian ini bagi masyarakat umum khususnya bidang 

pelayanan  panti  adalah penerapan ilmu yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebagai upaya peningkatan pelayanan sosial panti. Selain itu 

mafaat praktis yang diperoleh adalah hasil skripsi dijadikan sebuah 

refrensi penelitian selanjutnya terkait pelayanan sosial panti sekaligus 

evaluasi dari program yang terlaksana. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Adapun untuk penelitian, peneliti memiliki ruang lingkup yang berfokus pada:  

1. Gambaran profil pondok lansia Al Ishlah  

2. Bentuk pelayanan Sosial bagi lansia di pondok Al-Ishlah Malang. 

3. Manajemen sumber daya manusia yang ada di pondok Al Ishlah Malang  

4. Sarana dan prasarana yang ada di pondok Al Ishlah Malang.  

5. Faktor penunjang dan penghambat dalam pelayanan sosial lansia di 

pondok Al-Ishlah Malang. 

6. Respon Masyarakat terhadap lembaga pondok lansia Al Ishlah Malang. 

 

 

 

 

 

 

 


