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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti. Adapun hasil-hasil penelitian yang 

dijadikan perbandingan tidak lepas dari topik penelitian yaiti mengenai pelayanan 

sosial lanjut usia.  

Bedasarkan hasil penelitian yang pertamadilakukan Sulistiowati 

(Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Yogyakarta) yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul 

skripsi ialah “Upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia Melalui Pos 

Pelayanan Sosial Lanjut usia (PPSLU) di Desa Srimartani, Kecamatan piyungan, 

Kabupaten Bantul”. Hasil dari penelitian tersebut adalah upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial bagi lansia melalui pos pelayanan sosial lanjut usia (PPS LU) 

di desa sritami dilakukan melalui berbagai bidang pelayanan dan kegiatan. 

Pelayanan di PPS LU diantaranya yaitu pelayanan kesehatan, ekonomi, spriritual, 

dan sosial. Bedanya fokus peneliti adalah bagaimana Bentuk pelayanan sosial 

pondok Al-Ishlah malang. 

Penelitian kedua atas nama Nuraeni Setyaningrum (Mahasiswa jurusan 

pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu pendidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta) yang dilakukan pada tahun 2012 dengan judul skripsi “upaya 

peningkatan pelayanan sosial bagi lansia melalui Home Care service Di panti 

sosial Tresna Werdha Yogyakarta Unit Budhi Luhur”. Hasil dari penelitian 
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tersebut ialah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sosial yang 

ada melalui home care service adalah menyediakan sarana untuk kebutuhan 

pokok, memberikan sarana kesehatan pihak panti Yogyakarta unit Budhi Luhur, 

memberikan sarana spriritual/rohani, memberikan sarana bimbingan psikologi, 

memberikan motivasi kepada keluarga lansia.  

Penelitian ketiga atas nama Safira Wartabone (Mahasiswa jurusan Ilmu 

kesejahteraan Universitas Muhammadiyah Malang) yang dilakukan pada tahun 

2013 dengan judul skripsi ”Efektifitas Pelayanan Kesejahteraan sosial lanjut usia 

di panti sosial Tresna Werdha Ilomata Kota Gorontalo” hasil dari penelitian 

tersebut adalah pelayanan kesejahteraan sosial yang terjadi di PSTW  Ilomata 

kota Gorontalo adalah pelayanan pemenuhan kebutuhan fisik seperti pemenuhan 

fasilitas tempat tinggal, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti 

makan,minum & air bersih. Untuk pelayanan non fisik seperti pembinaan-

pembinaan lebih lanjut di PSTW Ilomata kota Gorontalo ini tidak berlangsung 

sebagaimana mestinya dikarenakan PSTW Ilomata tidak memiliki sumber daya 

manusia yang bekerja profesional sesuai dengan bidangnya (Pekerja 

sosial,Dokter dan Perawat). Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelayanan 

kesejahteraan sosial lanjut usia di PSTW Ilomata kota Gorontalo belumefektiv. 

Sebaiknya pemerintah kota Gorontalo juga menyediakan SDM yang bekerja 

sesuai dengan bidangnya seperti Pekerja sosial,Dokter dan Perawat. Hal ini juga 

di dukung oleh belum adanya kurikulum baku tentang materi bimbingan, 

sehingga menyebabkan petugas kesulitan dalam memberikan pelayanan. 
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Penelitian keempat atas namaMahmud Mujtahid (mahasiswa jurusan ilmu 

kesejahteraaan Universitas Muhammadiyah Malang) yng dilaksanakan pada 

tahun 2015 dengan Judul Skripsi “Pelayanan Sosial Lanjut Usia (LANSIA) 

Berbasis Pondok Pesantren (Studi Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 

A”DARUS SYIFAA’ Desa Pulolor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). 

Hasil dari penelitian tersebut adalah Lembaga Darus Syifaa merupakan satu-

satunya lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia dengan memberikan pelayanan 

sosial tapi fokus pada pelayanan keagamaan di kabupaten Jombang, bahkan 

dijawa timur. Kualitas pelayanan sosial yang diberikan oleh lembaga bisa 

dikatakan baik karena sudah sesuai PSM. Kemudian para lanjut usia merasa 

bahagia ketika mendapatkan pelayanan  keagamaaan dan nyaman berada di 

lembaga sehingga para lansia bisa dikatakan sejahtera. 

 

B. Konsep Pelayanan Sosial  

1. Pengertian Pelayanan  

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai 

suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan 

orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat 

yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak 

berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya 

mungkin dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Konsep 

pelayanan barasal dari usaha untuk memberikan sesuatu yang menarik bagi 

individu, kelompok dan masyarakat (Kurniawan, 2014: 106). 
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2. Pengertian pelayanan sosial  

Pelayanan sosial merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung 

terhadap individu yang terorganisasikan dengan tujuan untuk menolong individu 

serta lingkungan sosial agar terjadi saling adaptasi. Dikatakan sebagai pelayanan 

karena kegiatan ini ditujukan untuk orang yang untuk orang lain, bukan untuk  

\kepentingan orang yang melayani. 

Menurut Kahn pelayanan sosial berisikan program yang ditunjukan untuk 

melindungi dan memulihkan kehidupan keluarga, membatu individu untuk 

mengatasi masalah yang diakibatkan oleh faktor dari luar ataupun dari dirinya 

sendiri, meningkatkan proses perkembangan dan mengembangkan kesadaran 

sosial, tanggung jawab sosial, prakarsa dan peran serta sosial, individu, kelompok 

dan masyarakat. Penyembuhan dan pemulihan sosial,penyantunan dan 

penyediaan bantuan sosial, pengembangan nilai-nilai potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial, pengorganisasian, pengadministrasian dan pengololaan 

lembaga kesejahteraan sosial, serta perumusan kebijakan dan perencanaan 

program kesejahteraan sosial(Depsos RI, 1994;9).  

Dalam hal ini pelayanan sosial tidak hanya merupakan upaya 

untukkeluarga melainkan juga merupakan usaha untuk menjamin keberfungsian 

lingkungan sosial seperti kelompok, organisasi dan masyarakat.Berbagai metode 

yang digunakan oleh para pekerja sosial untuk menolong individu, kelompok dan 

keluarga melalui kombinasi berbagai pelayanan sosial, misalnya dengan metode 

penyembuhan sosial pengembangan individu atau kelompok dan pengembangan 

organisasi dan masyarakat.memulihkan, memelihara dan meningkatkan 

keberfungsian sosial individu. 
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Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI 2001:646), pengertian 

pelayan yaitu : 

a) Perihal atau cara melayani. 

b) Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan mengharapkan imbalan 

(uang atau jasa).  

c) Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan barang dan jasa.an. 

Pelayanan sosial dalam arti luas adalah setiap pelayanan yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia sedangkan dalam 

arti sempit ialah pelayanan yang diberikan kepada sebagian masyarakat yang 

kurang atau tidak beruntung.(Suharto, 2004:52). 

Romanyshyn memberikan arti pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk 

mengembalikan, mempertahankan dan meningkatkan keberfungsian sosial 

individu-individu dan keluarga melalui sumber-sumber sosial pendukung dan 

proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga 

untuk mengatasi stress dan tuntunan-tuntunan kehidupan sosial yang normal. 

Dari pengertian tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa pelayanan 

itu merupakan suatu kegiatan yang diberikan seseorang atau lembaga untuk 

memenuhi kebutuhan orang lain.  

Pengertian Pelayanan sosial terbagi menjadi dua bagian yaitu dalam arti 

luas dan dalam arti sempit;  

1. Pelayanan dalam arti luas adalah pelayanan yang mencangkup fungsi 

perkembagan termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan 

tenaga kerja dan sebagainya. 
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2. Pelayanan sosial dalam arti sempit adalah pelayanan kesejahteraan sosial 

yang mencakup program prtolongan dan perlindungan kepada golongan-

golongan yang tidak beruntung, seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, 

keluarga miskin, orang cacat, tuna susila dan sebagainya (Muhidin, 1992: 

410). 

3. Fungsi Pelayanan Sosial 

Menurut Muhidin kegiatan pelayanan sosial perlu dilaksanakan karena 

berfungsi sangat urgent untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial 

baik secara individu maupun kelompok. Program pelayanan sosial berfungsi 

sebagai berikut: 

a) Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan, dimaksudkan untuk 

mengadakan perubahan dalam diri anak dan pemuda dalam program 

pemeliharaan, pendidikan dan pengembangan. Tujuannya adalah untuk 

menanamkan nilai-nilai masyarakat dalam usaha pengembangan 

kepribadian anak.  

b) Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi, 

berujuan untuk melaksanakan pertolongan kepada seseorang baik secara 

individu maupun secara kelompok (keluarga dan masyarakat) agar mampu 

mengatasi masalahnya.  

c) Pelayanan akses, yaitu pelayanan yang membutuhkan adanya birokrasi 

modern, perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat 

terhadap berbagai perbedaan kewajiban atau tanggung jawab, diskriminasi 

dan jarak geografi antara lembaga pelayanan dan orang-orang yang 

memerlukan pelayanan sosial mempunyai fungsi sebagai akses untuk 



 

13 
 

menciptakan hubungan secara sehat antara berbagai program, sehingga 

dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyararakat. 

4. Tujuan pelayanan sosial  

Tujuan dari pelayanan sosial menurut Anthony H. Pascal seperti dikutip 

M.R Saihan ( 2004) , ada 5 tujuan pelayanan sosial adalah sebagai berikut : 

a) Memberikan perlindungan kepada orang orang yang hilang kemampuan  

b) Menyediakan pilihan – pilihan kepada penerima pelayanan  

c) Mengembangkan keberfungsian sosial  

d) Memningkatkan keadilan untuk memperoleh kesempatan  

e) Memelihara kebutuhan minimal.  

Bedasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulakan bahwa pelayanan 

sosial disediakan sebagai perlindungan sosial, pelayanan sosial disediakan dalam 

berbagai alternative yang dimaksudkan adalah pelayanan sosial disediakan untuk 

menolong orang agar orang tersebut dapat menjalankan funsi sosialya.kemudian 

pelyanan sosial disediakan untuk keadilan, bahwa semua orang ber hak untuk 

merperoleh kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena Setiap orang memiliki 

kebutuhan hidup. Seperti halnya dengan Orang lanjut usia juga memiliki 

kebutuhan hidup yang sama agar dapat hidup sejahtera. 

Pada penelitian ini, bentuk pelayanan sosial lanjut usia yang akan dibahas 

adalah bentuk pelayanan sosial dalam panti yaitu di Pondok Al Ishlah Malang. 

Pelayanan sosial sistem panti adalah bentuk pelayanan yang menempatkan 

penerima pelayanan kedalam suatu lembaga tertentu (panti) yang kemudian akan 

diberikan perlindungan, bimbingan, perawatan oleh pihak lembaga yang 

bersangkutan. Dalam pelayanan sosial untuk lanjut usia, diberikan juga Pelayanan 
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Kesehatan bagi lanjut usia ditujukan guna untuk membuat kondisi lansia untuk 

semakin sehat dan bisa beraktivitas. Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia 

dipondok diselengarakan karena pada dasarnya disana hanya menerima lanjut usia 

yang sakit dan pihak keluarga tidak sanggup untuk merawatnya.  

5. Dasar-dasar Pelayanan Sosial  

Panti Sosial yang dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial, disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu organisasi 

sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang 

tidak berbadan hukum. 

Panti sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial memiliki posisi strategis, 

karena memiliki tugas dan tanggungjawabnya yang mencakup 4 kategori, yaitu 

meliputi : 

1. Bertugas untuk mencegah timbulnya permasalahan sosial penyandang 

masalah dengan melakukan deteksi dan pencegahan sedini mungkin. 

2. Bertugas melakukan rehabilitasi sosial untuk memulihkan rasa percaya 

diri, dan tanggungjawab terhadap diri dan keluarganya; dan 

meningkatkan kemampuan kerja fisik dan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk mendukung kemandiriannya di masyarakat. 

3. Bertugas untuk mengembalikan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) ke masyarakat melalui penyiapan sosial, penyiapan 

masyarakat agar mengerti dan mau menerima kehadiran kembali 

mereka, dan membantu penyaluran mereka ke pelbagai sektor kerja dan 

usaha produktif.  
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4. Bertugas melakukan pengembangan individu dan keluarga, seperti 

mendorong peningkatan taraf kesejahteraan pribadinya; meningkatkan 

rasa tanggungjawab sosial untuk berpartisipasi aktif di tengah 

masyarakat; mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan 

iklim yang mendukung pemulihan; dan memfasilitasi dukungan psiko-

sosial dari keluarganya. 

Sedangkan fungsi utamanya, antara lain sebagai : tempat penyebaran layanan; 

pengembangan kesempatan kerja; pusat informasi kesejahteraan sosial; tempat rujukan 

bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasitempat di bawahnya (dalam sistem 

rujukan/referral system) dan tempat pelatihan keterampilan.  

Panti Sosial sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, dalam 

melaksanakan kegiatannya terikat dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Panti 

Sosial dalam praktek pekerjaan sosial (Lampiran I Keputusan Menteri Sosial 

Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2004) , yaitu : 

1. Mengacu kepada rambu-rambu hukum yang berlaku.  

2. Memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang membutuhkan 

untuk mendapatkan pelayanan.  

3. Menghargai dan memberi perhatian kepada setiap klien dalam kapasitas 

sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota masyarakat. 

4. Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial yang bersifat 

pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan.  

5. Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan 

secara terpadu antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya yang 

berkesinambungan.  
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6. Menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan kebutuhan klien 

guna meningkatkan fungsi sosialnya.  

7. Memberikan kesempatan kepada klien untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam usaha-usaha pertolongan yang diberikan. 

8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial 

kepada pemerintah atau masyarakat.  

Gambaran mengenai tanggungjawab, fungsi dan prinsip-prinsip panti-panti 

sosial atau Lembaga Kesejahteran Sosial seperti yang diuraikan di atas akan dapat 

dilaksanakan dengan baik jika seluruh komponen yang terlibat didalamnya telah 

memahami bagaimana mengelola panti dengan baik serta mengetahui dan 

memahami standar pelayanan panti. 

 

C. Definisi Lansia  

Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah 

berusia 60 tahun ke atas. Lanjut Usia secara fisik dapat dibedakan atas dua yaitu 

lanjut usia potensial maupun lanjut usia tidak potensial. Beberapa jenis 

permasalahan yang dialami lanjut usia antara lain secara fisik, mental, sosial dan 

psikologis. Sehingga hal ini akan mengakibatkan gangguan dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. 

Lanjut usia menurut World Health Organization (WHO)  terdapat batasan 

menenai lanjut usia yang meliputi : usia pertengahan (middleage) 45-59 tahun, 

usia lanjut usia (elderly) 60-74 tahun, usia lanjut usia (old) 75-90 tahun dan sangat 

tua (very old) lebih dari 90 tahun. (Dermartoto, 2007 : 12) Sedangkan menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya 
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Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia pada Bab I Pasal 1 Ayat 3, istilah lansia 

diartikan sebagai berikut: 

“Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) 

tahun ke atas”. 

 

Sedangkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 Tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia pada Bab I, Pasal 1, butir 3 dan 4 menyatakan;  

1) Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan 

pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau 

jasa,   

2) Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari 

nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. 

Usia yang dijadikan patokan untuk lansia berbeda-beda, umumnya 

berkisar antara 60-65 tahun. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam 

(Kusharyadi 2010:2), ada empat tahapan, yaitu: 

1) Usia pertengahan (middle age) usia 45 -59 tahun 

2) Lanjut usia (elderly) usia 60-74 tahun 

3) Lanjut usia tua (old) usia 75 –90 tahun 

4) Usia sangat tua (very old) usia > 90 tahun 

Setiap orang memiliki kebutuhan hidup. Seperti halnya dengan Orang 

lanjut usia juga memiliki kebutuhan hidup yang sama agar dapat hidup sejahtera. 

Kebutuhan hidup orang lanjut usia antara lain kebutuhan akan makanan bergizi 

seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, perumahan yang sehat dan kondisi 

rumah yang tentram dan aman, kebutuhan-kebutuhan sosial seperti bersosialisasi 

dengan semua orang dalam segala usia, sehingga mereka mempunyai banyak 
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teman yang dapat diajak berkomunikasi, membagi pengalaman, memberikan 

pengarahan untuk kehidupan yang baik 

 

1. Proses Menjadi Tua ( Menua)  

Menurut Nugroho (1995: 11), proses menua merupakan proses individual, 

artinya dalam proses menua yang terjadi pada lansia yang satu dengan lansia 

yang lain itu tidaklah sama. Masing-masing lansia mempunyai kebiasaan yang 

berbeda, dan tidak ada satu faktorpun ditemukan untuk mencegah proses menua. 

Kemudian menua juga dapat diartikan Menua (menjadi tua) adalah suatu proses 

menghilangnya secara perlahan lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki 

diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat 

bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. 

Ketika seseorang melangkahkan kakinya memasuki usia lanjut, berarti 

juga bahwa ia masuk ke dalam pergaulan hidup yang baru. Apa yang dilakukan 

di waktu muda banyak yang tidak dapat ia lakukan lagi. Selain fisik dan 

psikisnya, norma-norma kepatutan yang berlaku di masyarakat juga menhendaki 

demikian. Kelompok usia lanjut dikelompokkan lagi ke dalam subkelompok usia 

lanjut yang mampu membiayai hidupnya sendiri dan subkelompok usia lanjut 

yang tidak mampu membiayai hidupnya sendiri. 

Pada umumnya mereka adalah lanjut usia yang tidak mampu membiayai 

hidupnya sendiri. Dalam UU No.13 tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial 

lanjut usia dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan 

kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar 

para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. 
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Secara sepintas arah pemberdayaan tersebut sepertinya hanya memberdayakan 

para lanjut usia agar mempunyai kemampuan, mental spiritual, sosial, 

pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, bagaimana pemberdayaan tidak 

saja terhadap para lanjut usia, dan keluarganya namun juga kepada seluruh 

komponen bangsa ini agar diberdayakan sehingga upaya-upaya peningkatan 

kesejahteraan lanjut usia dapat terwujud. Pemberdayaan harus diselenggarakan 

menjadi suatu gerakan. Pada dasarnya Pelayanan Sosial lanjut Usia mempunyai 

fungsi : 

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan sosial dalam 

panti, pelayanan sosial luar panti, kelembagaan sosial serta perlindungan 

sosial dan aksesibilitas sosial lanjut usia.  

2. Melaksanakan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan sosial dalam panti, 

pelayanan sosial luar panti, kelembagaan sosial serta perlindungan sosial 

dan aksesibilitas sosial lanjut usia sesuai peraturan perundang-

perundangan yang berlaku.  

3. Penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur 

dibidang pelayanan sosial dalam panti, pelayanan sosial luar 

panti,kelembagaan sosial serta perlindungan sosial dan aksesibilitas sosial 

lanjut usia.  

4. Bimbingan teknis di bidang pelayanan sosial dalam panti, pelayanan sosial 

luar panti, kelembagaan sosial lanjut usia serta perlindungan sosial dan 

aksesibilitas sosial lanjut usia.  

5. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan sosial dalam 

panti, pelayanan sosial luar panti, kelembagaan sosial serta perlindungan 
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sosial dan aksesibilitas sosial lanjut usia6.Pelaksanaan urusan tata usaha 

dan rumah tangga direktorat.  

Perbaikan perawatan dan penyediaan fasilitas kesehatan serta semakin 

baiknya gizi masyarakat berdampak pada meningkatnya usia harapan hidup 

pendudukIndonesia yang membawa konsekuensi meningkatnya jumlah lanjut usia 

dari tahun ke tahun. Dengan semakin panjangnya usia harapan hidup, akan 

berimplikasi pada permasalahan sosial yang berkaitan dengan kondisi fisik, 

psikologis, sosial dan ekonomi dimana jumlah lanjut usia terlantar semakin 

meningkat.  

 

D.  Hak dan Kewajiban Lansia 

a. Hak lanjut usia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial : 

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual; 

2. Pelayanan kesehatan; 

3. Pelayanan kesempatan kerja; 

4. Pelayanan pendidikan dan pelatihan; 

5. Kemudahan penggunaan fasilitas, sarana,& prasarana umum; 

6. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; 

7. Perlindungan sosial; 

8. Serta bantuan sosial. 

Orang yang sudah lanjut usia biasanya mempunyaipandangan pada 

umumnya konservatifatau kuno,masih mengikutitradisi, tidak kreatif, 

menolakinovasi, berorientasi ke masa silam, merindukan masalalu, 

kembalike masa anak-anak, keras kepala,dan banyak bicara. 
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b. Kewajiban Lanjut usia: 

1) Membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana 

berdasarkan pengetahuandan pengalamannya, terutama dilingkungan 

keluarganya dalam rangka menjaga martabatdan meningkatkan 

kesejahteraannya; 

2) Mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan,keahlian, 

keterampilan, kemampuan,dan pengalaman yangdimilikinya kepada 

generasi penerus; 

3) Memberikan keteladanandalam segala aspek kehidupankepada generasi 

penerus; 

4) Kebijakan yang mengatur lansia. 

Dalam Keputusan Menteri Sosial R.I. nomor : HUK. 3-1-50/107 tahun 

1971,“seseorang dinyatakan sebagai orang jompoatau lanjut usia setelah yang 

bersangkutan mencapai usia 55 tahun,tidak mempunyai kekuatan untuk menafkahi 

dirinya sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga 

hanyamenerima nafkah dari orang lain. 

Dalam UU No. 4 tahun 1965 tentang Pemberian BantuanPenghidupan Orang 

Jompo pasal 2 dinyatakan“bahwa pemerintahmemberikan bantuan penghidupan secara 

umum seperti tunjangandan perawatan terhadap lansia dan itu juga bisa dilaksanakan 

olehBadan-badan/ Organisasi Swasta Perseorangan seperti (LSM) danlain sebagainya. 

Tunjangan yang diberikan seperti uang, pakaian,makanan, atau tergantung kebutuhan 

lainnya serta pemerintah jugamemberikan pelayanan perawatan seperti di panti asuhan”. 

Banyak keluarga yangtidak mau ambil pusing dankerepotan untuk 

mengurusi orang tuanya yang sudah tua sehinggamereka biasanya menitipkan 
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kakek atau neneknya di panti jompotanpa dijenguk.Hal ini berdampak buruk 

terhadap kondisi kakekdan nenek tersebut. 

Untuk memenuhi hak lansia diatur dalamUU Nomor 39Tahun 1999pasal 

42,Hak Asasi Manusia yang menyatakan“bahwa setiap warga negara yang berusia 

lanjut, cacat fisik, danatau cacat mentalberhak memperoleh perawatan dan 

bantuankhusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai 

dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasapercaya diri, dan 

kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

menyatakan jumlah penduduk yang menua terusmengalami peningkatan sehingga 

program pemberdayaan untuk lansia harus diintensifkan agar mereka tidak menjadi 

bebankeluarga dan menimbulkan permasalahan serius. Pada usia yang tidak lagi 

produktif lansia masih bisa diberdayakan untuk bidang-bidang pekerjaan tertentu. 

Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia agar dapat diberdayakan sehingga berperan 

dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya 

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. 

 

E. Kebutuhan Lansia  

Kebutuhan lansia dibagi menjadi : 

1) Kebutuhan spiritual Sebagai manusia yang mempunyai Tuhan harus lebih 

mendekatkan diri pada sang Pencipta, lebih banyak bersyukur kepada 

Allah, rajin shalat dan berzikir, berdoa,serta mengikutipengajian dan 

berinteraksi dengan orang-orang. Seperti lansia yang tentunya lebih 
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banyak beribadah dan mendekatkan diridengan Allah untuk bekal 

diakhirat. 

2) Kebutuhan psikososial Pemenuhan akan kebutuhan ini bisa dalam bentuk 

ingindiperhatikan, serta didengar nasihat dan ceritanya. Seperti lansia, 

sebagian dari mereka senang bercerita tentang masa laludan ingin ada 

yang mendengarkan. Karena lansia merasa kesepian jika tidak ada teman 

yang menemani bicara. 

3) Kebutuhan fisik biologis Saling menghormati yang tua sekaligus 

menyayangi yangmuda sangat penting.  

 

F. PerkembanganPsikososial  

Menurut Levinson (1986-1996), rentang hidup dapat dibagi menjadi empat 

musim: pramasa dewasa, masa dewasa awal, masa dewasa pertengahan dan masa 

perkembangan akhir. Pramasa dewasa usia 0-17 dengan Masa Kanak-kanak dan 

remaja. Dimasa ini seseorang biasanya tinggal bersama keluarga, yang 

memberikan perlindungan, sosialisasi, dan dukungan bagi pertumbuhan. Masa 

dewasa Awal  usia 17-21 dengan periode mempertanyakan. Orang-orang muda 

menjalani transisi dari masa remaja ke masa dewasa awal dan mengali 

kemungkinan-kemungkinan bagi identitas orang dewasa.Mereka membangun 

“mimpi” suatu misi tujuan-tujuan hidup mereka. Masa dewasa Pertengahan usia 

45-50 bahwa kendati fisik dan mental orang dewasa sedikit berkurang setelah usia 

40 tahun, secara normal mereka mampu menjalani kehidupan yang aktif dan 

penuh sepanjang masa dewasa pertengahan. Jika kondisi perkembangan cukup 

baik, masa dewasa pertengahan dapat menjadi era pemenuhan pribadi dan 
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kontribusi sosial.Kemudian masa perkembangan akhir 65-?Disisni orang dewasa 

kini membangun struktur kehidupan baru untuk masa pensiun dan penuaan. 

Setiap musim atau era berlangsung 20-25 tahun dan memiliki ciri khas dan 

transisi antara era satu dengan yang lainnya yang membutuhkan waktu antara tida 

dan enam tahun untuk diselesaikan.Didalam era yang panjang tersebut terdapat 

periode-periode perkembangan, yang masing- masing ditandai oleh sekumpulan 

tugas.Periode transisi dewasa awal, dua tugas utama adalah berpindah dari dunia 

pradewasa membuat langkah awal menuju dunia dewasa.Bagi Levison, transisi 

usia 40 ke 45 merupakan masa hidup yang signifikan sampai masa krisis paruh 

baya ketika laki-laki dan perempuan mempertanyakan seluruh struktur hidup 

mereka tentang apa saja yang telah mereka lakukan dan kemana tujuan mereka. 

Seorang yang mengalami pengulatan batin yang berat dan kesadaran yang 

mencemaskan diawal usia 40an maka ia mengalami krisis signifikan diusia 30 

tahun, serta transisi ke usia paruh baya. (Upton, 2012 : 233). 

Sejak awal kehidupan sampai berusia lanjut setiap orang memiliki kebutuhan 

psikologis dasar (Setiati,2000). Kebutuhan tersebut diantaranya orang lanjut usia 

membutuhkan rasa nyaman bagi dirinya sendiri, serta rasa nyaman terhadap lingkungan yang 

ada. Tingkat pemenuhan kebutuhan tersebut tergantung pada diri orang lanjut usia, keluarga 

dan lingkungannya . Jika kebutuhankebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan timbul masalah-

masalah dalam kehidupan orang lanjut usia yang akan menurunkan kemandiriannya selain itu 

tradisi diindonesia dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial, Anak/orang yang muda 

berkewajiban menyantuni orang tua yang sudah tidak dapat mengurus dirinya sendiri. 

Walaupun sangat sulit untuk mengukur berapa besar produktivitas sosial budaya  yang 

dimiliki orang lanjut usia, tetapi produktivitas tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh para 

generasi penerus mereka. 
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G.  Lembaga Kesejahteraan Sosial (Panti Sosial) 

Dalam Undang –undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu organisasi 

sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan 

kesejahteraaan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum 

maupun yang tidak berbadan hukum. Panti Sosial atau lembaga Kesejahteraan 

Sosial memiliki posisi strategis, karena memiliki tugas dan tanggung jawab 

mencakup 4 kategori, yaitu : 

1) Bertugas dalam mencegah timbulnya permasalahan sosial penyandang 

dengan melakukan deteksi dan pencegahan sedini mungkin.  

2) Bertugas melakukan rehabilitasi sosial untuk memulihkan rasa percaya 

diri, dan tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya, dan meningkatkan 

kemampuan kerja fisik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

mendukung kemandirian di masyarakat.  

3) Memberikan pelayanan pemakanan sesuai dengan standar gaji pembinaan 

fisik, agama, psikologis, sosial dan pendidikan disekolah bagi anak 

sekolah usia sekolah, agar mampu berperan aktif di lingkungan 

masyarakat.  

4) Bertugas untuk mengembalikan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) ke masyarakat melalui penyiapan sosial, penyiapan 

masyarakat agar mengerti dan menerima kehadiran kembali dan 

membantu penyaluran ke berbagai sektor kerja dan usaha produktif. 

5) Melakukan pengembangan individu dan keluarga, seperti mendorong 

peningkatan taraf hidup kesejahteraan pribadi, meningkatkan rasa 
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tanggungjawab sosial untuk berpartisipasi aktif di tengah masyarakat, 

mendorong partispasi masyarakat untuk menciptakan iklim yang 

mendukung pemulihan dan memfasilitasi dukungan psiko-sosial dari 

keluar.  

 

H. Pelayanan Sosial Berbasis Panti 

Secara empirik lembaga pelayanan sosial sebagi salah satu wujud 

organisasi pelayanan manusia, mempunyai berbagai jenis pelayanan sosial yang 

diberikan kepada kliennya. Jenis pelayanan yang diberikan dalam pelayanan 

berbasis panti bagi anak yang bermasalah secara sosial sebagai berikut : 

1) Pelayanan pengasramaan yaitu pelayanan pemberian tempat tinggal 

sementara kepada klien. 

2) Pelayanan kebutuhan pangan yaitu pelayanan pemberian makan, minum 

dengan berbagai menu yang telah ditetapkan agar tingkat gizi klien terjamin 

kualitasnya. 

3) Pelayanan konseling yaitu pelayanan bimbingan untuk meningkatkan 

kemauan dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain, manjalankan peran 

sosial, memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah.  

4) Pelayanan kesehatan yaitu pelayanan pengontrolan dan pengecekan kesehatan 

klien oleh tenaga medis, agar diketahui tingkat kesehatan klien. 

5) Pelayanan pendidikan yaitu pelayanan pemberian kesempatan kepada klien 

untuk mengikuti pendidikan formal. 

6) Pelayanan keterampilan yaitu pelayanan bimbingan keterampilan kerja, seperti 

pertukangan, perbengkelan, kerajinan tangan, komputer, dan sebagainya. 
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7) Pelayanan bimbingan mental yaitu pelayanan keagamaan dengan 

menjalankan aktivitas agama masing-masing klien dan mengikuti ceramah-

ceramah keagamaan. 

8) Pelayanan rekreasi dan hiburan yaitu pelayanan yang ditujukan untuk 

memberikan rasa gembira dan senang melalui permainan, musik, media, dan 

kunjungan kesuatu tempat rekreasi. 

 

I.  Standart Pelayanan Panti 

Sebelum dilakukan pembahasan tentang standar pelayanan sosial panti, 

ada baiknya diuraikan dulu tentang standarisasi yang telah dituangkan dalam 

Lampiran Keputusan Mentri Sosial RI Nomor : 50/HUK/2004 tentang 

standarisasi Panti Sosial dan Pedoman Akreditasi Panti Sosial, sebagai landasan 

untukmenetapkan standar pelayanan panti. Standar panti sosial adalah ketentuan 

yang memuat kondisi dan kinerja tertentu bagi penyelenggaraan sebuah panti 

sosial dan atau lembaga pelayanan sosial lainnya yang sejenis. 

Standar panti sosial adalah ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu 

bagi penyelenggaraan sebuah panti sosial dan lembaga pelayanan sosial lainnya yang 

sejenis. Standarisasi panti telah dituangkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial 

RI Nomor : 50/HUK/2004 tentang standarisasi Panti Sosial atau Pedoman Akreditasi 

Panti Sosial, sebagai landasan untuk menetapkan standar pelayanan dalam panti. 

Ada dua macam standar panti sosial, yaitu standar umum dan standar 

khusus.Standar umum adalah ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu 

yang perlu dibenahi bagi penyelenggaraan sebuah panti sosial atau lembaga 

pelayanan sosial lainnya yang sejenis sesuai dengan karakteristik panti sosial. 
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Standar umum panti sebagaimana yang dimaksud adalah : 

1) Kelembagaan 

a) Legalitas Organisasi, mencakup bukti legalitas dari instansi yang 

berwenang dalam rangka memperoleh perlindungan dan pembinaan 

profesionalnya.  

b)  Visi dan Misi, memiliki landasan yang berpijak pada visi dan misi.  

c) Organisasi dan tata kerja, memiliki struktur organisasi tata kerja dalam 

rangka penyelenggaraan pelayanan sosial. 

2) Sumber Daya Manusia, mencakup 2 aspek yaitu: 

a) Aspek penyelenggaraan panti, terdiri dari 3 unsur :  

1) Unsur Pimpinan, yaitu kepala panti dan kepala – kepala unit yang ada 

di bawahnya.  

2) Unsur Operasional, meliputi pekerja sosial, instruktur, pembimbing 

rohani, dan pejabat fungsional lainnya.  

3) Unsur Penunjang, meliputi pembina asrama, pengasuh, juru masak, 

petugas kebersihan, satpam dan sopir. 

b) Pengembangan personil panti, Panti Sosial memiliki program 

pengembangan Sumber Daya Manusia. 

3) Sarana dan Prasarana, meliputi : 

a) Pelayanan Teknis, mencakup peralatan assesment, bimbingan sosial, 

keterampilan fisik dan mental.  

b) Perkantoran, memiliki ruang kantor, ruang pertemuan (aula), ruang tamu, 

kamar mandi, WC, peralatan kantor seperti alat komunikasi, alat 

transportasi dan tempat penyimpanan dokumen.  
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c) Umum, memiliki ruang makan, ruang tidur, mandi dan cuci, kerapian diri, 

belajar, kesehatan, dan peralatan lainnya. 

4) Pembiayaan, memiliki anggaran yang berasal dari sumber tetap maupun 

sumber tidak tetap.  

5) Pelayanan Sosial Dasar, Pelayanan Sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan 

sehari –hari klien, meliputi: makan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan 

kesehatan.  

6) Monitoring dan evalusi meliputi: 

a) Monev Proses, yakni penilaian terhadap proses pelayanan yang diberikan 

kepada klien. 

b)  Monev Hasil, yakni monitoring dan evaluasi terhadap klien, untuk melihat 

tingkat pencapaian dan keberhasilan klien setelah memperoleh proses 

pelayanan. 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) standar kualitas/mutu untuk 

menjembatani terwujudnya pelayanan sosial yang diberikan yang layak secara 

keilmuan bagi klien.Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai dasar menuju 

pada Pelayanan berkualitas. 

 

J. Standart Pelayanan lansia  

Standart pelayanan dalam memenuhi kebutuhan lansia PERMENSOS 

nomor 5 tahun 2018 tentang standart nasional rehabilitasi sosial lanjut usia 

menentukan sebagai berikut : 

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan 

dalam melakukan suatu program kegiatan. 
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2. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial adalah suatu Standar pelayanan 

rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar panti sosial. 

3. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk 

memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara 

wajar dalam kehidupan masyarakat. 

4. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu 

lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. 

5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enampuluh)tahun 

ke atas. 

6. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun 

keatas, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan 

hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. 

7. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah lembaga/unit yang 

melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia yang didirikan oleh 

Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi. 

StandarNasional Rehabilitasi SosialLanjut Usia dimaksudkan untuk 

memberikan acuan bagi PemerintahPusat, Pemerintah Daerah provinsi, 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pembentukan lembaga 

danpelaksanaan Rehabilitasi SosialLanjut Usia. 

 

K. Jenis – Jenis Pelayanan 

Di dalam pelayanan Sosial terdapat jenis – jenis pelayanan dalam 

memenuhi : kebutuhan lansia yaitu :  
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a. Pelayanan pengasramaan :Pelayanan ini memberikan tempat tinggal 

sementara kepada klien. Dengan pelayanan ini klien dapat menginap, tidur 

dan menyimpan miliknya. 

b. Pelayanan Pemakanan :Pelayanan ini memberikan makanan dan minuman 

berdasarkan menu yang telah ditetapkan agar mendapatkan gizi yang sehat 

dan terjamin nutrisinya.  

c. Pelayanan konsultasi : Pelayanan ini memberikan bimbingan untuk 

meningkatkan kemauan dan kemampuan berinteraksi dengan orang 

lain, menjalankan peranan sosial, memenuhi kebutuhan dan 

pemecahan masalah.  

d. Pelayanan pemeriksaan kesehatan :Pelayanan ini mengontrol dan mengecek 

kesehatan klien oleh tenaga medis agar diketahui tingkat kesehatannya.  

e. Pelayanan pendidikan Pelayanan ini memberikan kesempatan kepada klien 

untuk mengikuti pendidikan formal seperti sekolah dan pendidikan non-

 formal didalam lembaga.  

 

L. Difinisi Konsep  

Defenisi konsep adalah pengertian yang terbatas dari suatu konsep yang 

dianut dalam suatu penelitian (Siagian, M. 2011 : 138). Haruslah jelas ditegaskan 

batasan konsep yang akan dibahas sehingga tidak meluas dan pembaca bisa 

mengerti apa yang dimaksudkan oleh peneliti. 

Adapun yang menjadi konsep penelitian ini adalah : 

1. Pelayanan Sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk membantu 

individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka 
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mampumemenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya 

merekadiharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi klien 

sehingga kembali kepada fungsi sosialnya. 

2. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia enam puluh (60) 

tahun ke atas. 

3. Pondok Lansia Al Ishlah Malang adalah salah satu panti yang memberikan 

pelayanan sosial terhadap para lansia yang berlokasi di Blimbing tepatnya 

dijalan Lasda Adi Sucipto 22/30 Malang. 

 

 


