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A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi ini bangsa Indonesia mengalami berbagai 

kemajuan. Hal ini merupakan hal yang positif karena dengan kemajuan-

kemajuan tersebut maka bisa membawa bangsa Indonesia ke arah yang 

lebih baik. Untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, 

maka setiap orang dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan cara 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jika orang itu tidak dapat 

menyesuaikan diri maka orang itu akan mengalami ketertinggalan dalam 

upaya memperbaiki taraf hidupnya. 

Kemajuan yang terjadi meliputi berbagai bidang, seperti ekonomi, 

perbaikan lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama 

dibidang medis atau ilmu kedokteran sehingga dapat meningkatkan 

kualitas kesehatan yang mengakibatkan meningkatnya umur harapan 

hidup (UHH) manusia. Akibatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) 

menjadi meningkat dan bertambah cenderung lebih cepat. (Siti Bandiyah, 

2009:3). 

Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Yogyakarta, Sutiknar pada 

seminar peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui brain 

development di Jakarta, Selasa (6/12) mengungkapkan bahwa dengan 

bertambahnya UHH, maka jumlah lansia di Indonesia cenderung 

meningkat, yaitu tahun 2000 sebanyak 14.439.967 jiwa (7,18%), tahun 

1 



 

2010 meningkat menjadi 23.992.553 jiwa (11,34%). Kecenderungan 

semakin meningkatnya jumlah lansia merupakan fenomena yang harus 

diterima dan membutuhkan perhatian serta penanganan yang memadai dari 

berbagai pihak. (Tata Laksana Usia Lanjut di Panti Jompo, 2011:1). 

Menurut Laporan Pelaksanaan Home Care Service (2011:1), 

Indonesia menempati peringkat ke-10 dunia untuk populasi manusia 

lansia. Pada 2020 diperkirakan jumlah lansia mencapai 28,8 juta atau 11% 

dari total populasi penduduk, karena itu masalah lansia tidak boleh 

diabaikan karena kesejahteraan lansia adalah tanggung jawab semua pihak, 

bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat.  

Menurut PP nomor 43 tahun 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 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.  

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk lansia di Yogyakarta juga 

mengalami peningkatan. Jumlah penduduk lansia pada tahun 2010 sebesar 

454.200 jiwa atau 13,2 % dari total populasi penduduk. Pada tahun 2011 
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terjadi peningkatan jumlah penduduk lansia, yaitu menjadi 459.200 jiwa 

atau 13,3 % dari total populasi penduduk. Sedangkan tahun 2020 

diperkirakan akan terjadi peningkatan juga, yaitu jumlah penduduk lansia 

menjadi 578.000 jiwa atau 15,6 %. (DIY dalam Angka, 2011:67)  

Menurut Partini Suadirman dalam Sri Salmah (2010 :10), masalah 

utama yang dihadapi lansia pada umumnya adalah: 

1. Biologi: kulit, rambut, gigi, penglihatan, mudah lelah, dan 

lamban. 

2. Kesehatan: rentan terhadap berbagai penyakit 

3. Psikis dan Sosial: kesepian, perasaan tidak berguna, kurang 

percaya diri, dan harga diri. 

 

Masalah-masalah yang dihadapi oleh lansia tersebut membuat 

lansia membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Bantuan-

bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 

kehidupannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial bagi lansia. Menurut PP Nomor 43 Tahun 2004, yang 

dimaksud dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia adalah 

serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara 

pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lansia agar lansia tetap 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar 

dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya peningkatan 

kesejahteraan lansia dapat dilaksanakan oleh pemerintah yaitu Dinas 

Sosial melalui Panti Werdha, sedangkan masyarakat yaitu perorangan, 

keluarga, kelompok, dan organisasi sosial, dan/atau organisasi 

kemasyarakatan.  
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Usaha pemerintah dalam mewujudkan penduduk lansia sejahtera 

dapat dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan pengembangan 

model pelayanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama lintas 

program maupun lintas sektoral, antara pemerintah, organisasi sosial, dan 

masyarakat secara bersama-sama. Namun kenyataan menunjukkan bahwa 

masih banyak lansia yang belum mendapatkan perlindungan serta akses 

pelayanan sosial baik fisik maupun nonfisik. (Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Pelayanan Home Care. 2007:1) 

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) merupakan salah satu 

lembaga yang memberikan pelayanan sosial bagi lansia yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah. Tujuan didirikannya PSTW menurut Sri Salmah 

(2010:3), adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan bagi lansia agar 

mereka dapat menikmati hari tua dengan suasana aman, tentram, sejahtera 

lahir dan batin. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Panti Sosial 

Tresna Werdha (PSTW) untuk mencapai tujuan itu adalah dengan 

memberikan bantuan pelayanan bagi lansia agar mereka dapat menikmati 

sisa hidup dengan sejahtera. Adapun bentuk-bentuk pelayanan sosial 

lansia, antara lain: 

1. Pelayanan Sosial Dalam Panti 

2. Pelayanan Sosial Luar Panti 

3. Pelayanan Sosial Perlindungan dan Aksesibilitas 

4. Pelayanan Sosial Kelembagaan. (www.rehsos.depsos.go.id, 

yansos lanjut usia: sekilas tentang lansia) 

 

PSTW Yogyakarta unit Budhi Luhur sebagai lembaga pelayanan 

lansia berbasis panti yang dimiliki pemerintah daerah, memiliki sumber 

4 

http://www.rehsos.depsos.go.id/


 

daya yang perlu dikembangkan. Namun dalam pelaksanaan pelayanan 

yang ada, PSTW Yogyakarta unit Budhi Luhur masih mempunyai banyak 

kekurangan, seperti (1) sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PSTW 

Yogyakarta unit Budhi Luhur masih kurang, yaitu keterbatasan dalam 

daya tampung, (2) kualitas sumber daya manusia yang dimiliki belum 

semuanya mempunyai kemampuan berkomunikasi, mengidentifikasi 

masalah lansia, dan menganalisis masalah lansia, (3) dukungan dari 

keluarga dan masyarakat belum maksimal, serta (4) anggaran yang 

tersedia belum mencukupi kebutuhan riil di lapangan. (Laporan 

Pelaksanaan Home Care Service, 2011:19). 

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, pihak 

panti dapat mengupayakan suatu usaha agar pelayanan yang ada bisa 

berjalan dengan maksimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu 

melalui program Home Care Service. Program Home Care Service yang 

ada di PSTW Yogyakarta unit Budhi Luhur merupakan salah satu bentuk 

pelayanan sosial lansia luar panti.  

Home care service bagi lansia merupakan pelayanan yang lengkap 

dan berguna serta sangat mendukung pemerintah dalam pelayanan 

terhadap lansia yang belum mendapatkan pelayanan kesejahteraan 

sosialnya dari model pelayanan yang lain. Pelayanan ini diperuntukkan 

bagi lansia yang tidak potensial (tidak mampu) dan potensial (mampu) 

yang berada di lingkungan keluarga maupun lansia yang telah hidup 

sendiri dengan kegiatan pemberian bantuan pangan, bantuan kebersihan, 
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perawatan kesehatan, pendampingan, konseling, dan rujukan dengan 

melibatkan anggota keluarga dan masyarakat yang berada di sekitar tempat 

tinggal lansia. 

Home care service diselenggarakan sesuai dengan maksud dan 

tujuan yang telah ditetapkan oleh PSTW Yogyakarta. Home care service 

diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan pelayanan kebutuhan 

lansia di rumah/ di luar panti dalam hal kebutuhan dasar dan layanan 

kegiatan sehari-hari serta memberikan perawatan lansia di rumah, meliputi 

kegiatan Bimbingan Psikologi, Bimbingan Rohani, Pemeriksaan 

Kesehatan, dan Bimbingan Sosial. Sedangkan tujuan dari program home 

care service yaitu untuk membantu keluarga yang mempunyai lansia 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan perawatan lansia yang belum 

terjangkau pelayanan kesejahteraan sosialnya, serta dapat membantu lansia 

tidak terlantar ataupun yang mampu dalam rangka memenuhi kebutuhan 

dan perawatan diri sendiri. (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Home 

Care, 2007:5-6). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti “Upaya Peningkatan Pelayanan Sosial Bagi Lansia Melalui Home 

Care Service di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta unit 

Budhi Luhur.” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya usia harapan hidup (UHH) di Indonesia mengakibatkan 

jumlah lansia meningkat. 

2. Menurunnya kondisi fisik, psikis, dan sosial lansia. 

3. Banyaknya lansia kurang potensial mengakibatkan lansia belum 

mendapatkan perlindungan serta akses pelayanan sosial baik fisik 

maupun nonfisik. 

4. Kekurangan yang dimiliki oleh PSTW Budhi Luhur Yogyakarta, baik 

dalam hal sarana dan prasarana (keterbatasan daya tampung), SDM, 

dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta anggaran yang kurang 

memadai. 

5. Terbatasnya pelayanan sosial di dalam panti, sehingga diselenggarakan 

pelayanan di luar panti yaitu home care service. 

  

C. Batasan Masalah 

Berpijak dari latar belakang masalah serta identifikasi masalah, 

peneliti tidak mengungkapkan semua persoalan yang ada. Mengingat 

pentingnya persoalan yang ada, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi 

pada studi tentang upaya peningkatan pelayanan sosial bagi lansia melalui 

home care service di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta unit 

Budhi Luhur.  
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D. Rumusan Masalah 

Berpijak dari identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, 

maka rumusan masalahnya adalah:  

1. Bagaimana upaya meningkatkan pelayanan sosial bagi lansia melalui 

home care service di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta 

Unit Budhi Luhur? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan home care 

service sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi lansia 

di PSTW Yogyakarta Unit Budhi Luhur? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap jawaban atas 

pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan masalah. Tujuan dari 

penelitian ini, yaitu:  

1. Mendeskripsikan bagaimana upaya meningkatkan pelayanan sosial 

bagi lansia melalui home care service di PSTW Yogyakarta Unit 

Budhi Luhur. 

2. Mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan home care service sebagai upaya 

dalam meningkatkan pelayanan sosial bagi lansia di PSTW 

Yogyakarta Unit Budhi Luhur. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pendidikan Luar Sekolah 

a. Memberikan ilmu pengetahuan tentang Pendidikan Luar Sekolah, 

khususnya tentang home care service sebagai upaya untuk 

meningkatkan pelayanan sosial panti bagi lansia. 

b. Memberikan gambaran pada penelitian lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian ini. 

2. Bagi Lembaga 

a. Sebagai masukan dan koreksi dalam memperbaiki program home 

care service. 

b. Mengetahui tingkat keberhasilan program home care service. 

3. Bagi Peneliti 

a. Peneliti mendapatkan pengetahuan mengenai “Upaya Peningkatan 

Pelayanan Sosial Bagi Lansia melalui Home Care Service di 

PSTW Yogyakarta Unit Budhi Luhur”. 

b. Sebagai bahan acuan dalam menerapkan program home care 

service di masyarakat nantinya. 
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