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ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial lanjut usia berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram No 10 Tahun 2017
serta kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut
usia tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan
sosiologis. Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia, dalam pasal 4 Perda
Kota Mataram No 10 tahun 2017 tersebut disebutkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan
sosial lanjut usia, pelayanan yang diberikan Pemerintah kepada lanjut usia meliputi: pelayanan
keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan
pendidikan dan pelatihan, pemberian kemudaha dalam layanan bantuan hukum, Bantuan sosial,
dan perlindungan sosial. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut adalah
keterbatasan anggaran yang diperuntukkan untuk kesejahteraan sosial lanjut usia, kurangnya
sumber daya manusia (pendamping), kondisi fisik lanjut usia, dan Komunikasi.

Kata Kunci :KesejahteraanSosial, Lanjutusia.



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF AGES FOR AGE-SOCIAL WELFARE BASED ON
PERDA CITY OF MATARAM NO 10 2017

The purpose of this study was to determine the implementation of the implementation of
elderly social welfare based on the local Regulation of the city of Mataram No 10 of 2017 as
well as constraints and solutions in the implementation of the implementation of the elderly
social welfare. The method used is the method of the empirical legal research, the legal approach
used is the legislative approach, conceptual approach, and sociological approach. The
implementation of elderly social welfare, in Article 4 of the Regulation of Mataram City No. 10
of 2017 stated in an effort to improve elderly social welfare, services provided by the
government to the elderly include religious and mental spiritual services, health services,
employment opportunities, education services and training, providing services in legal
assistance, social assistance, and social protection. The constraints faced in the implementation
were budget constraints intended for elderly welfare, lack of human resources (companion),
elderly physical conditions, and communication.

Keywords: Social Welfare, Elderly.
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I. PENDAHULUAN

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan perwujudan dari upaya

mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Sila Kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tujuan Negara yang diamanatkan dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea

keempat yaitu :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial”.

Dari tujuan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti disebutkan diatas

maka Indonesia menganut Negara hukum kesejahteraan dalam arti luas yakni Negara

hukum kesejahteraan (welfare state). Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut

Usia ini diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya

mencapai Kesejahteraan Sosial yang terencana, terarah, tepat guna dan berkelanjutan

yaitu dengan mengembangkan potensi Lansia untuk berperan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan, Pembangunan daerah dan peningkatan Kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8 Perda Kota Mataram No 10 tahun 2017 bahwa jaminan bagi

masyarakat atau Manusia lanjut usia (manula) untuk turut ikut hidup mulia,

merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk peduli dan memberdayakan kehidupan

mereka sehingga setara dan hidup layak dengan masyarakat lainnya. Kemudian di
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dalam Pasal 4 Perda Kota Mataram tersebut disebutkan tentang Hak-hak dari Lanjut

usia seperti Pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja,

perlindungan sosial dan/atau bantuan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya masih

banyak Lansia yang belum mendapatkan hak-hak sebagaimana yang tercantum dalam

pasal 4 Peraturan Daerah Kota Mataram No 10 tahun 2017 tersebut sehingga Lansia

tersebut cenderung menjadi beban bagi masyarakat karena Lansia tersebut tidak bisa

memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya Lansia miskin dan Lansia Terlantar.

Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana

Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Mataram

berdasarkan Perda Kota Mataram No 10 Tahun 2017 dan Apa saja Kendala-kendala

yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut usia

serta solusinya dalam menghadapi kendala-kendala tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial Lanjut usia Kota Mataram berdasarkan Perda Kota Mataram No

10 Tahun 2017 dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta solusinya

dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut usia tersebut.

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah: 1. Secara teoritis, penelitian ini dapat

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan

tentang ilmu hukum pada khususnya yang menyangkut tentang Pelaksanaan

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. 2. Secara Praktis, Penelitian ini

diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dalam pembentukan peraturan
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dan pelayanan kepada masyarakat terutama terkait dengan pelayanan kepada Lanjut

Usia serta memberikan kontribusi yang positif bagi para insan akademik dan

menambah pengetahuan bagi masyarakat luas pada umumnya.

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan

penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian

yang mengkaji hukum dalam pelaksanaan/realitasnya di masyarakat. Sementara

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu suatu

analisis hukum yang didasarkan pada bahan kepustakaan dan data lapangan. Adapun

metode atau cara pengumpulan data dilakukan secara Deduktif artinya penelitian

dengan mengumpulkan berbagai referensi, baik Peratuiran Perundang-undangan

maupun buku-buku dan literatur yang selanjutnya dianalisis kembali secara spesifik

dan mendalam guna menemukan prinsip-prinsip hukum, yang kemudian dipadukan

dengan hasil data lapangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang

diangkat, untuk kemudian diambil kesimpulan secara Deduktif yaitu pengambilan

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Berdasarkan Perda Kota Mataram No 10 Tahun 2017.

Undang-Undang Dasar NRI 1945, Kesejahteraan sosial menjadi judul

khusus Bab XIV yang didalamnya memuat Pasal 33 tentang Sistem

perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian Negara terhadap kelompok

lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta Sistem Jaminan sosial. Dua pasal

ini memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, artinya baik buruknya

Perekonomian Nasional berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesejahteraan

rakyatnya. Ini berarti, kesejahteraan sosial merupakan wujud dari sistem

perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga sejatinya Indonesia

adalah Negara yang menganut faham “Negara kesejahteraan” (welfare state)1.

Dalam Negara hukum kesejahteraan tanggung jawab Negara atau Pemerintah

tidak hanya melindungi (protection), tapi juga sebagai alat pelayanan (an

agency of services), dan menyelenggarakan kesejahteraan (welfare). Dalam

Negara hukum, Negara tersebut tidak hanya melindungi Hak Asasi Manusia

tapi lebih jauh dari itu mengutamakan terjaminnya Hak-Hak Sosial Ekonomi

rakyat.2

1 Ahmad Dahlan dan Santosa Irfan, Menggagas Negara Kesejahteraan, Jurnal Dosen STAIN
Purwokerto, Vol.2 No.1, 2014, hlm.3.

2 Lalu Husni, Hukum Hak Asasi Manusia, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm.65
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Secara Yuridis, Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan

dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa

keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan bathin yang

memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya

bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi

serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.3

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2004 tentang

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang

disebutkan dalam Pasal 1 bahwa Upaya peningkatan kesejahteraan sosial

lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara

terkoordinasi antara Pemerintah dan Masyarakat untuk memberdayakan lanjut

usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan

aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.4

Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Mataram No 10 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia disebutkan bahwa setiap

lansia berhak untuk mendapatkan : Pelayanan Keagamaan dan mental

spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan

3 Kota Mataram, Peraturan Daerah Kota Mataram No. 10 tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia,PERDA, LD Kota Mataram Nomor 6 Seri E.TLD
Kota Mataram Nomor 10.

4 http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5281eac227ed()/parent/lt5281ea4c6
3d6 Diakses pada 25 September 2018.
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pendidikan dan pelatihan, perlindungan sosial, dan bantuan sosial. Berikut

diuraikan lebih lanjut mengenai pelayanan yang disebutkan dalam Pasal 4

diatas:

1. Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia yang ada di

masyarakat dilakukan dengan mendatangi rumah lansia lalu memberikan

bimbingan dan motivasi kepada lansia. Dalam pelayanan ini juga

dilakukan dengan mendatangkan ustadz-ustadz untuk ceramah di Masjid

yang berada di salah satu Kelurahan di Kota Mataram. Selain itu, Pihak

Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial juga memberikan bantuan berupa

sarung dan alat-alat Ibadah lainnya.5 Sedangkan Pelayanan Keagamaan

dan Mental Spiritual yang ada di BSLU Mandalika dilakukan dengan cara

memberikan bimbingan shalat dan mengaji, mengundang ustadz untuk

mengisi ceramah. Sehubungan dengan fasilitas, di BSLU Mandalika ini

kami menyediakan Kaca mata bagi lansia untuk mengaji, sedangkan

fasilitas yang mendukung untuk lansia seperti shalat atau berjalan dari

tempat wudhu ke masjid itu belum ada, yang ada hanyalah pegangan

untuk naik ke masjid saja. Memang untuk fasilitas belum maksimal

5 Hasil Wawancara dengan Bapak Lalu Muhammad Aulia Husnurrido, SE. selaku Kepala
Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut. Pada hari senin, 24 September 2018.
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namun diusahakan agar seaman mungkin bagi lansia.6 Hal tersebut

dilakukan dengan tujuan untuk mempertebal rasa keimanan dan

ketakwaan lansia kepada Tuhan YME.

2. Pelayanan Kesehatan

Dalam pelayanan kesehatan, yang dilakukan Pemerintah Kota

Mataram kepada Lanjut usia yang ada di masyarakat yakni mengunjungi

rumah lansia dengan memberikan bimbingan kesehatan seperti menjaga

kebersihan diri dan tempat tinggal, pola makan yang teratur, dan

Olahraga. Selain itu, Pemerintah juga memberikan bantuan obat-obatan

bagi lansia yang sakit, serta untuk keluarga lansia diberikan ruang untuk

berkonsultasi mengenai masalah atau keluhan yang sering dialami lansia.

Sedangkan di BSLU Mandalika, Pelayanan kesehatan dilakukan dengan

pemeriksaan kesehatan setiap bulan untuk lansia, pemberian nutrisi dan

menu makan 3x sehari yang ditentukan oleh ahli gizi, serta BSLU

Mandalika berkoordinasi dengan Puskesmas Dasan Agung pelita dalam

hal untuk rujukan bagi lansia. Hal ini tujuannya untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan dan kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental,

dan sosialnya berfungsi secara wajar.

6 Hasil Wawancara dengan Ibu Ariyani Arimbi, M.S.ST., MPS.SP.Selaku Pekerja Sosial
Fungsional di BSLU Mandalika.Pada hari Rabu 30 Oktober 2018.
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3. Pelayanan Kesempatan kerja

Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram No 10

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia,

Pelayanan kesempatan kerja dimaksudkan untuk memberi peluang bagi

Lansia potensial dalam mendayagunakan pengetahuan, keahlian,

keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya. Adapun

pelayanan kesempatan kerja di Kota Mataram belum berjalan karena

Pemerintah Kota Mataram belum sampai sejauh itu karena masih fokus

kepada Pelayanan Keagamaan dan Pelayanan Kesehatan.

4. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pemberian pelayanan pendidikan dan pelatihan di Kota Mataram

hanya dilakukan dengan pemberian rekomendasi ke salah satu Panti Sosial

milik Provinsi di Aikmel bagi para lansia yang ingin belajar memasak, dan

keterampilan yang ada di Panti. Hal ini dimaksudkan agar lansia yang

telah mengikuti pelatihan di Panti Sosial mampu hidup mandiri di

masyarakat tanpa menjadi beban bagi orang lain. Sedangkan Pelayanan

pelatihan di BSLU Mandalika, untuk lansia laki-laki di bimbing dengan

bercocok tanam dan untuk lansia perempuan dibimbing untuk membuat

kue. Selain itu, para lansia diberikan pelatihan yang namanya terapi

kenangan, hal ini dilakukan untuk membuat lansia mengingat tentang
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kejadian-kejadian yang pernah di alami sehingga ini membantu lansia

tidak cepat lupa (pikun).

5. Kemudahan layanan dalam bantuan hukum

Kemudahan layanan dalam bantuan hukum ini bertujuan untuk

memberikan pendampingan sosial bagi lansia yang berhadapan dengan

hukum. Namun untuk pelayanan ini di Kota Mataram masih belum

dilakukan karena sampai saat ini belum ada lansia yang terlibat kasus

hukum.

6. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mataram

kepada Lansia yang ada di masyarakat yakni pemenuhan kebutuhan dasar

seperti kebutuhan sandang dan pangan. Wujud dari bantuan sosial yang

diberikan adalah Usaha Ekonomi Produktif (UEP), hal ini bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lansia yang miskin namun masih

produktif atau potensial. Sedangkan di BSLU Mandalika, bantuan sosial

yang diberikan kepada lansia berasal dari Donatur-Donatur yang

dermawan memberikan bantuan kepada lansia di BSLU.

7. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan

bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko. Resiko

disini artinya berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental, maupun



x

sosial. Perlindungan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram

kepada Lansia adalah dengan memberikan BPJS Kesehatan.

B. Kendala-Kendala Dan Solusi Dalam Menyelenggarakan Kesejahteraan

Sosial Lanjut Usia.

Adapun kendala-kendala yangdihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram

dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Mataram

adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran

Pada tahun 2017, Anggaran yang didapatkan oleh Dinas Sosial Kota

Mataram sebesar Rp. 3.477.228.755 (Tiga Milyar empat Ratus Tujuh Puluh

Tujuh Juta Dua ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh lima

Rupiah). Dari anggaran tersebut yang dialokasikan untuk lanjut usia sekitar

Rp. 217.760.000 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Juta

Rupiah) atau sekitar 1,56% dari Anggaran Dinas Sosial Kota Mataram.7

Berdasarkan data dari Dinas sosial Kota Mataram, jumlah lansia yang ada

sebanyak 2.679, Anggaran yang ada hanya dapat memenuhi sebagian dari

lansia di Kota Mataram. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah perlunya

penambahan program-program untuk lansia dari Pemerintah Kota Mataram

dan Pemerintah Provinsi.

7 Data Dinas Sosial Kota Mataram.
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2. Kurangnya Sumber daya  Manusia (Pendamping)

Sumber daya manusia merupakan salah satu peranan penting dalam

Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial lansia. Permasalahan yang

ada adalah jumlah pendamping yang tidak sebanding dengan jumlah penerima

manfaat (lansia) pelayanan. Sebagai contoh, pada program ASLUT jumlah

penerima manfaat sebanyak 93 orang dan tenaga pendamping yang

mendampinginya berjumlah 10 orang. Jadi mengingat kondisi fisik lansia dan

lokasinya menyebar, hal ini menyulitkan bagi pendamping dalam

mendampingi penerima manfaat tersebut. Maka perlu adanya perekrutan

tenaga pendamping sehingga normalnya satu orang pendamping dapat

mendampingi 3-4 orang lansia. Dan perekrutan tenaga pendamping ini harus

yang berlatar belakang pendidikan sosial dan pendidikan psikologi.

3. Kondisi fisik Lansia

Lanjut usia yang memiliki kondisi fisik yang masih kuat maka mereka

dapat mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Tetapi bagi

lanjut usia yang memiliki kondisi fisik yang lemah, tidak sehat atau memiliki

penyakit maka mereka akan kesulitan dalam mengurus dirinya sendiri. Yang

menjadi faktor penghambat adalah Lansia yang sudah tidak potensial, karena

lansia tidak potensial ini sudah mengalami kemunduran dalam kesehatannya

sehingga sulit untuk mengikuti pelayanan-pelayanan yang diberikan baik itu

dari Dinas Sosial Kota Mataram maupun di BSLU Mandalika.
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4. Komunikasi

Lanjut usia yang tidak terlepas dari kondisi fisik yang rentan dengan

penyakit fisik dan psikis. Sehingga Kemunduran-kemunduran yang terjadi

pada lansia sepertipendengaran yang kurang baik, penglihatan semakin kabur,

indra pengecap dan penciuman yang mulai berkurang dan sulit mengingat

(pikun). Oleh karena itu, hal ini menjadi kendala bagi pelaksana untuk

membangun hubungan komunikasi dengan lanjut usia berkaitan dengan

pelayanan-pelayanan yang diberikan. Oleh sebab itu menjadi tenaga

pendamping ataupun pekerja sosial harus memiliki kesabaran dan pemahaman

tentang psikologi, sehingga dapat mengerti kondisi fisik dan psikis lanjut usia

tersebut.
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III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial lanjut usia di Kota

Mataram berdasarkan Perda Kota Mataram No 10 Tahun 2017 meliputi 7

(tujuh) jenis pelayanan. Dari 7(tujuh) jenis pelayanan tersebut belum semua

jenis pelayanan tersebut terlaksana secara optimal. Berdasarkan hasil temuan

penulis di lapangan Ada 2 (dua) jenis pelayanan yang dititikberatkan oleh

Pemerintah dalam melayani lansia yakni Pelayanan atau bimbingan

keagamaan dan mental spiritual, dan pelayanan kesehatan. Disamping itu ada

pelayanan yang sebagian lansia menerima manfaat dari pelayanan tersebut

yakni pelayanan pendidikan dan pelatihan, Perlindungan sosial, dan bantuan

sosial. Serta ada pelayanan yang belum terlaksana sama sekali yakni

pelayanan kesempatan kerja,  dan kemudahan layanan dalam bantuan

hukum. Pemerintah Kota Mataram dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial lanjut usia menemui beberapa kendala, antara lain: keterbatasan

anggaran untuk lansia sehingga perlu penambahan program-program untuk

lansia, Masih terbatasnya SDM tenaga pendamping untuk memberikan

pelayanan kepada lansia terutama yang berlatar belakang pendidikan sosial

ddan psikologi, kondisi fisik lansia yang mulai melemah, dan sulitnya

berkomunikasi dengan lansia dikarenakan kondisinya yang mengalami

kemunduran seperti pendengarannya kurang baik, pikun (cepat lupa).
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B. Saran

1. Pemerintah disini khususnya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota

Mataram dapat memberikan perhatian lebih dan menekankan program-

programnya kepada lansia yang masih produktif/potensial karena

merekalah yang masih mampu untuk bekerja dan berusaha, sehingga

lansia yang masih potensial ini dapat memberdayakan dirinya dan

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

2. Perlu adanya pendidikan dan pemahaman kepada keluarga serta

masyarakat sekitar lansia agar masyarakat tersebut dapat berperan aktif

dalam meningkatkan kesejahteraan lansia karena sejauh ini peran

masyarakat tersebut hanya dilakukan oleh Ketua RT/RW dan Kepala

Desa/Lurah.
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