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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lanjut usia (lansia) merupakan periode akhir dari rentang kehidupan

manusia. Menghadapi periode ini beberapa lansia menjalani hidupnya bersama

keluarga, ada juga yang hidup sendiri karena pasangan hidup mereka sudah

meninggal atau juga tidak punya sanak saudara sama sekali. Kita juga dapat

menemui bahwa sekarang banyak lansia yang tinggal di panti wredha. Alasan-

alasan mereka memilih tinggal di panti pun berbeda-beda setiap individunya. Ada

yang karena sudah tidak punya saudara, tidak punya tempat tinggal, saran dari

orang terdekat, dan ada juga yang karena kurang mampu dalam segi ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998

tentang kesejahteraan lanjut usia, pada Bab I menjelaskan bahwa lanjut usia

adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (Enam Puluh) tahun keatas.

Problematika yang harus dihadapi orang-orang yang telah lanjut usia sangat khas.

Mereka mengalami penurunan kondisi fisik dan juga masalah psikologis. Pada

usia lanjut, seseorang tidak hanya harus menjaga kesehatan fisik tetapi juga

menjaga agar kondisi mentalnya dapat menghadapi perubahan-perubahan yang

mereka alami (Nugraheni, 2005). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan

kesehatan di Indonesia adalah meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) manusia

Indonesia. Departemen Kesehatan (Depkes) dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) mengharapkan UHH meningkat dari 66,2 tahun
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pada tahun 2004 menjadi 70,6 tahun pada tahun 2009. Meningkatnya UHH, maka

populasi penduduk lanjut usia juga akan mengalami peningkatan bermakna (Pusat

Komunikasi Publik, 2008).

Saat ini Indonesia memasuki era penduduk berstruktur lanjut usia (aging

structured population) karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun keatas

sekitar 7,18 %. Provinsi yang mempunyai jumlah penduduk lanjut usia sebanyak

7 % adalah pulau Jawa dan Bali. Peningkatan jumlah penduduk lansia ini antara

lain disebabkan karena: 1. tingkat sosial ekonomi masyarakat yang meningkat, 2.

kemajuan dibidang pelayanan kesehatan, 3. tingkat pengetahuan masyarakat yang

meningkat (Deputi I Menkokesra, 2008).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2004

penduduk orang lanjut usia (60 tahun keatas) cenderung meningkat (Harry, 2007).

Sekarang ini Indonesia menempati peringkat keempat dunia dengan penduduk

orang berusia lanjut terbanyak di dunia dibawah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Jumlah penduduk orang lanjut usia di Indonesia tahun 2000 adalah 17.767.709

orang atau 7.97 % dari jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 2010

diprediksikan jumlah orang lanjut usia meningkat menjadi 9,58 % dan pada tahun

2020 sebesar 11,20 %. Peningkatan populasi orang lanjut usia diikuti pula

berbagai persoalan-persoalan bagi orang lanjut usia itu sendiri (Mariani & Kadir,

2007).

Konsekuensi logis meningkatnya jumlah lansia adalah tuntutan makin

besarnya sumber-sumber yang harus disediakan bersama oleh pemerintah,

masyarakat dan keluarga, khususnya dalam lingkup pembangunan kesejahteraan
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sosial antara lain: 1. Meningkatkan sosialisasi tentang kondisi sosial objektif

lansia melalui berbagai media, 2. Meningkatkan peran aktif keluarga, masyarakat,

lembaga sosial kemasyarakatan, sektor swasta, dan para pengusaha dalam

pelayanan bagi lansia untuk membina peningkatan peran aktif relawan lansia,

3. Mengembangkan pelayanan kesejahteraan sosial lansia yang berbasiskan

masyarakat, 4. Meningkatkan hubungan antargenerasi di lingkungan keluarga,

masyarakat dan bangsa, 5. Menambah kualitas pelayanan panti sosial tresna

wredha serta kemampuannya sebagai pusat pelayanan lansia untuk lingkungan

sekitarnya, 6. Terselenggaranya Panti Petirahan dan Panti Rehabilitasi Sosial bagi

lansia, 7. Pembinaan lansia dalam kegiatan pendidikan, kesenian, kebudayaan,

pengisian waktu luang serta rekreasi dan wisata, 8. Pembinaan usaha sosial

ekonomi produktif yang terarah pada pemantapan kemandirian sosial ekonomi

lansia (Hendrizal, 2008).

Menurut data dari Departemen sosial jumlah penduduk lanjut usia di

Indonesia pada tahun 2005 adalah sekitar 17,6 juta jiwa. Berdasarkan data dari

BPS pada tahun 2005 di Jawa Tengah terdapat sekitar 2,2 juta jiwa penduduk

lanjut usia (Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2005). Peningkatan kesejahteraan

sosial untuk penduduk lanjut usia dapat di tempuh dengan penyediaan panti

wredha untuk mereka yang membutuhkan. Jumlah panti wredha yang disediakan

di Jawa Tengah menurut Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah (2005)

adalah sebanyak 22 panti yang diantaranya 9 panti milik pemerintah dengan

penghuni 680 jiwa dan 13 panti milik swasta dengan penghuni 735 jiwa. Jumlah

panti yang terbatas ini sebenarnya masih kurang untuk menampung lanjut usia
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yang terlantar atau membutuhkan pelayanan sosial seperti panti wredha. Sebagai

contoh panti wredha milik pemerintah yang berada di Surakarta, dinyatakan

dalam salah satu surat kabar harian Joglo Semar (2008) bahwa penghuni panti ini

sudah semakin meningkat sehingga dibutuhkan prasarana yang lebih banyak serta

peningkatan kualitas.kamar untuk menampung para lanjut usia pun sudah dirasa

untuk perlu di perbanyak (memperluas panti)

Sebagian masyarakat menganggap bahwa lansia lebih baik dirawat di

dalam panti, sebab mereka akan lebih terurus dan dapat bergaul dengan lansia

yang lain daripada tinggal di rumah sendirian merasa kesepian dan terlantar

karena anak-anaknya sibuk dengan pekerjaannya. Sebagian masyarakat yang lain

masih menganggap bahwa keluarga adalah tempat yang terbaik untuk lansia, anak

memiliki kewajiban untuk merawatnya. Berkembangnya persepsi sosial yang

membentuk citra sosial bahwa panti merupakan tempat pemisahan bagi lansia

terhadap keluarganya merupakan salah satu fakta yang ada dimasyarakat

(Syamsuddin, 2008).

Lansia memiliki hak untuk menentukan pilihannya menjalani masa lanjut

dengan tinggal bersama keluarga atau tinggal di panti wredha. Lansia memiliki

beberapa alasan untuk tinggal di panti wredha, diantaranya yaitu tidak punya

sanak saudara, miskin, terlantar dan saran dari saudara atau orang terdekat.

Tinggal di panti bukan berarti hidup sendirian dan kesepian. Lansia yang tinggal

di panti dapat ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh panti

tersebut. Kegiatan yang biasa dilakukan di panti wredha adalah perawatan

kesehatan, kegiatan keagamaan, senam dll. Selama tinggal di panti lansia dapat
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berinteraksi dengan penghuni lainnya. Melakukan kegiatan bersama-sama, saling

membantu dan berbagi cerita.di waktu senggang pun beberapa lansia di panti

wredha darma bhakti Surakarta mengisi waktunya dengan main catur, jalan-jalan

di sekeliling halaman panti, ngobrol dengan kelompok lansia di ruang yang lain

Keputusan untuk menempatkan orang tua atau sanak saudara yang lanjut

usia di panti wredha sering kali dilakukan untuk mengatasi meningkatnya

kebutuhan-kebutuhan fisik dan emosional dan hal tersebut juga memungkinkan

untuk menimbulkan stres pada lansia tersebut. Lansia yang mulai menempati

panti akan memasuki lingkungan baru yang menuntut mereka untuk

menyesuaikan diri (Santrock, 2002).

Mu’tadin (dalam Saragih, 2006) mengemukakan bahwa seseorang yang

menyesuaikan diri dapat dengan penyesuaian pribadi dan sosial. Keberhasilan

penyesuaian pribadi ditandai dengan tidak adanya rasa benci, lari dari kenyataan

dan tanggung jawab, dongkol, kecewa, atau tidak percaya pada kondisi yang

dialaminya. Sebaliknya, kegagalan penyesuaian pribadi ditandai dengan

guncangan emosi, kecemasan, ketidakpuasan dan keluhan terhadap nasib.

Sedangkan penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial tempat

individu hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Individu juga mematuhi

norma-norma dan peraturan sosial serta nilai-nilai tertentu yang mengatur

hubungan individu dengan kelompok.

Menurut Widyastuti (dalam Astuti & Sriningsih, 2003) bahwa lokasi

tempat tinggal akan membawa berbagai konsekuensi bagi para lanjut usia. Lanjut

usia yang tinggal di panti wredha memiliki banyak keterbatasan ruang gerak dan
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ekonomi. Para lanjut usia didalam panti, tinggal bersama-sama dengan sesamanya

dalam satu gedung, bahkan satu kamar, serta terikat norma atau aturan yang telah

ditetapkan panti tersebut.

Lanjut usia yang tinggal di panti wredha yang dikelola oleh pemerintah,

kebanyakan berasal dari kaum miskin terlantar tanpa ada sanak saudara yang

menanggung kehidupannya, bahkan beberapa diantara mereka sempat hidup

menggelandang. Keadaan seperti ini tidak dijumpai pada lansia di luar panti

wredha (Astuti & Sriningsih, 2003). Lansia yang tinggal di panti wredha yang

dikelola pemerintah tidak dikenakan biaya (gratis) sedangkan yang tinggal di

panti swasta biasanya dikenakan tarif tergantung dari fasilitas masing-masing

panti (Kompas, 2008). Lansia yang tinggal di panti milik pemerintah tinggal satu

ruangan dengan teman-temannya yang lain dan dikelompokkan. Sedangkan yang

dikelola swasta tergantung kebijakan panti (bisa satu kamar untuk bersama dan

bias saja satu kamar satu penghuni).

Menurut Wijayanti (2007) fenomena yang terjadi pada lanjut usia di panti

werdha menimbulkan masalah tersendiri, masalah yang biasa dihadapi pada lanjut

usia di panti werdha adalah tidak ada yang perduli, memperhatikan, kurang kasih

sayang dari keluarga, kekosongan, rasa tidak dibutuhkan lagi, dan kesepian.

Lanjut usia yang tinggal di panti werdha ditampung dan disantuni oleh pemerintah

baik itu panti pemerintah maupun swasta. Mereka tinggal di panti karena berbagai

alasan, diantaranya menghadapi anak-anak yang sudah selesai pendidikannya dan

mulai mandiri sehingga mulai meninggalkan rumah dan berdiri sendiri,

kehilangan suami, istri, anak maupun keluarga lain (sebatang kara), memiliki
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keluarga tetapi tidak ada yang perduli, memperhatikan, kurang kasih sayang dan

tidak adanya waktu luang untuk bercengkraman dan berbagi rasa, sering

bermasalah dengan keluarga sehingga tidak mau bergabung dengan anak dan

keluarga lain, ada yang ingin hidup menyendiri, menjauhkan diri dari keluarga

bahkan ada yang ingin melupakan keluarga (suami, istri, anak cucu dan menantu).

Oma Kiat yang sudah hampir mencapai usia se-abad sudah merasa

kesepian tinggal di panti karena dalam kesehariannya hanya tidur, ngobrol dan

makan. Terkadang dirinya pun tidak tahu harus berbuat apa. Rasa jenuh juga

terkadang menghampiri hari-harinya. Menjalani usia ini, dirinya mengaku sudah

tidak terlalu bersemangat karena sedikitnya aktivitas di panti yang dia ikuti (Jawa

Pos Online, 2007). Salah satu penghuni panti wredha di wilayah Surakarta mbah

Y.M mengaku bahwa selama dirinya tinggal di panti ini sering dimarahi teman

tetangga kamar di panti. Mbah Y.M merasa sering di hina dan tidak pernah di ajak

ngobrol dan temannya itu suka membuat masalah dengan dirinya. Pada suatu hari

mbah Y.M terlihat sedang marah-marah sendiri dan warga panti yang kamarnya

berdekatan melihatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Oma Kiat dan mbah

Y.M kurang dapat melakukan penyesuaian diri yang baik sehingga kurang bisa

selaras dengan lingkungan dan pribadinya.

Yohana, 78 tahun, salah seorang lansia yang telah tiga tahun tinggal di

Graha Wredha AUSSI, mengaku betah dan tidak tertarik untuk tinggal bersama

dengan anak dan menantunya meski keluarganya ingin ia tinggal bersama mereka.

Menurutnya, anak dan menantunya sudah cukup sibuk dengan berbagai kegiatan

mereka. Yohana dalam menjalani masa usia lanjut ini tidak ingin terlalu terlibat
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dengan berbagai persoalan yang timbul dalam rumah tangga anak-anaknya karena

itu hanya akan menambah masalah dalam hidupnya. Yohana pun mengaku bahwa

dirinya dapat menikmati hari-harinya tinggal di panti. Di panti Yohana merasa

dapat menikmati kegiatan sehari-harinya seperti membaca buku dan olahraga.

Seminggu sekali Yohana selalu bermain angklung. Kegiatan-kegiatan yang

dilakukan Yohana selama di panti membuat Yohana merasa bahwa hari demi hari

berlalu dengan cepat (Andra, 2007). Fenomena ini menunjukkan bahwa Yohana

mampu untuk menyesuaikan diri tinggal di panti dimana dirinya merasa nyaman

dan betah berada di panti tersebut.

Orang lanjut usia yang tinggal di panti wredha akan mengalami perubahan

atau transisi sosial dalam kehidupannya sehari-hari yang merupakan peralihan

dari satu kondisi ke kondisi lain. Keputusan untuk tinggal di panti wredha dapat

berasal dari keluarga dan juga dari keinginan para lanjut usia itu sendiri. Lansia

yang telah menempati panti akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan

lingkungan yang baru di panti wredha. Lansia yang tidak segera mampu

menyesuaikan diri akan menimbulkan ketegangan jiwa atau stres. Orang lanjut

usia yang tinggal di panti wredha dapat mengembangkan hubungan baru dengan

penghuni panti lainnya. Hal ini menuntut kemampuan mereka untuk melakukan

penyesuaian diri (Afida, dkk, 2000).

Lansia yang tinggal di panti wredha akan dihadapkan pada situasi yang

berbeda dengan sebelum mereka tinggal di panti. Hal tersebut akan mendorong

mereka untuk melakukan penyesuaian diri agar kehidupan mereka dapat selaras
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dan berjalan baik. Penyesuaian diri yang tepat akan membuat lansia merasa

nyaman untuk tinggal di panti.

Berdasarkan paparan di atas, muncullah sebuah rumusan masalah, yaitu

”Bagaimana penyesuaian diri lansia yang tinggal di panti wredha?”. Berdasarkan

rumusan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul ” Penyesuaian Diri pada Lansia yang Tinggal di Panti Wredha”.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka penelitian ini

dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui dan atau menemukan pola-pola penyesuaian diri yang

dilakukan oleh lansia yang tinggal di panti wredha.

2. Mengetahui dan atau menemukan alasan-alasan penyesuaian diri pada

lansia yang tinggal di panti wredha.

C. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian tentang penyesuaian diri pada

lansia yang tinggal di panti wredha dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi lanjut usia (lansia) yang tinggal di panti wredha dharma bakti

Surakarta, dapat lebih memahami pola penyesuaian diri mereka selama

tinggal di panti wredha.
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2. Bagi pengelola, dapat memahami penyesuaian diri yang dilakukan lansia

yang tinggal di panti sehingga apabila ada penyesuaian diri yang tepat

yang dilakukan lansia maka dapat dijadikan anjuran untuk lansia lain;

3. Bagi pembaca yang memiliki akses terhadap penelitian ini, agar mendapat

pengetahuan dan menambah wawasan mengenai penyesuaian diri pada

lansia yang tinggal di panti wredha.


