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ABSTRAK 

 
Indarwati. 2014. Peranan Pekerja Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

sosial Lanjut Usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prof. Dr. Tri Joko 

Raharjo, M.Pd.  

 

Kata Kunci: Peranan Pekerja Sosial, Kesejahteraan Sosial, Lanjut Usia, Unit 

Rehabilitasi Sosial  

 

Lanjut usia terlantar merupakan salah satu masalah penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) yang sangat penting untuk diatasi mengingat jumah 

populasinya yang cukup besar, dan semakin meningkat. Pemerintah dalam hal ini 

telah mendirikan lembaga sosial yaitu Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, dimana pekerja 

sosial memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial lanjut usia.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pekerja sosial dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial lansia, mengetahui upaya program pelayanan 

dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia serta mengetahui faktor pendukung 

maupun penghambat dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan data menggunakan 

observasi dan wawancara. Subyek dalam penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang 

terdiri dari 1 (satu) orang pengelola, 3 (tiga) orang pekerja sosial, dan 6 (enam) orang 

lanjut usia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pekerja sosial dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes, antara 

lain sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi segala yang dibutuhkan penerima manfaat 

lanjut usia dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan; perantara yaitu menghubungkan 

penerima manfaat lanjut usia dengan sistem sumber; mediator yaitu menengahi 

konflik yang terjadi antara penerima manfaat; pembela yaitu memutuskan kegiatan 

pelayanan kepada penerima manfaat; dan pelindung yaitu melindungi penerima 

manfaat lanjut usia dalam keadaan berdaya maupun tidak berdaya. Upaya program 

pelayanan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia dilakukan lima kali 

dalam satu minggu, yaitu meliputi pelayanan bimbingan fisik, bimbingan keagamaan, 

bimbingan kesenian/rekreasi, dan bimbingan keterampilan, dan faktor pendukung 

pekerja sosial dalam pelaksanaan pelayanan meliputi fasilitas dan sarana pelayanan 

yang cukup memadai, sedangkan faktor penghambatnya yaitu kondisi penerima 

manfaat lanjut usia itu sendiri yang susah di ajak dalam kegiatan pelayanan 

bimbingan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN) 

tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur yang merata material dan spiritual, sedangkan hakekat pembangunan 

nasional adalah pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan pancasila 

dan undang-undang dasar 1945. Keadaan tersebut dapat dicapai bila seluruh warga 

masyarakat termasuk lanjut usia mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan 

masyarakat. 

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan 

kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu 

menghormati peran dan kedudukan lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan 

serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerus dalam 

pembangunan nasional. Seiring dengan kemajuan dalam segala bidang di era modern 

sekarang ini ternyata berpengaruh besar pada peningkatan jumlah lansia di 

Indonesia.Keberhasilan pembangunan, perbaikan kesehatan dan kesejahteraan, serta 

peningkatan tingkat pendidikan berdampak pada meningkatnya Usia Harapan Hidup 

(UHH) penduduk. 

Hasil sensus penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan pada tahun 2006 jumlah penduduk lansia di Indonesia mencapai 19 juta 
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jiwa dengan usia harapan hidup 66,2 tahun. Pada tahun 2010, diprediksi jumlah lanjut 

usia sebanyak 23,9 juta (9,77%) dengan usia harapan hidup 67,4 tahun. Sedangkan 

menurut Menko Kesra pada tahun 2020 diprediksi jumlah lanjut usia sebesar 28,8 

juta (11,34%) dengan usia harapan hidup 71,1 tahun (Efendi, 2009:246) 

Meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah penduduk lansia menunjukkan 

keberhasilan suatu negara, namun di sisi lain hal ini juga menimbulkan tantangan 

baru untuk pemerintah dan masyarakat. Pertumbuhan usia lanjut yang berjalan sangat 

cepat akan mengubah struktur penduduk menjadi era penduduk berstruktur tua (aging 

population). Secara umum lansia dianggap sebagai orang yang mengalami 

penurunan, baik secara fisik, sosial, kognitif maupun ekonomi. 

Menurut Partini Suardiman ( dalam Faturochman, 2012: 215) masalah utama 

yang dihadapi lansia pada umumnya adalah : (1) biologis yaitu meliputi perubahan 

kulit, rambut, gigi, penglihatan mudah lelah dan lamban, (2) kesehatan yang rentan 

terhadap berbagai penyakit, (3) psikis dan sosial yang meliputi rasa kesepian, 

perasaan tidak berguna, kurang percaya diri dan harga diri. 

Departemen Sosial R.I (dalam Ihromi, 2004: 202) menyatakan bahwa masalah 

yang sering dihadapi oleh kelompok lansia antara lain meliputi : (1) ketiadaan sanak 

keluarga, kerabat dan masyarakat lingkungan yang dapat memberikan bantuan tempat 

tinggal dan penghidupan; (2) kesulitan hubungan antara usia lanjut dengan keluarga 

di tempat selama ia tinggal; (3) ketiadaan kemampuan keuangan/ ekonomi dari 

keluarga untuk menjamin penghidupan secara layak; (4) kebutuhan-kebutuhan 

kehidupannya tidak dapat dipenuhi; (5) perbedaan nilai-nilai yang dianut antara para 



 

 

 

 

3 

usia lanjut dengan generasi muda yang mengakibatkan timbulnya keresahan para usia 

lanjut dan; (6) kurangnya kesempatan keluarga dalam memberikan pelayanan kepada 

usia lanjut 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk Jawa Tengah mencapai 32.643.612 jiwa, dari jumlah ini 3.375.069 jiwa 

atau 10,3 % merupakan lanjut usia. Dari jumlah lansia yang di Jawa Tengah sebanyak 

172.381 orang atau 5,1 % merupakan lanjut usia terlantar. Adapun jumlah lansia 

terlantar di Kabupaten Brebes sebanyak 8.472 orang (Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025, 2008:14). 

Lanjut usia terlantar merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) yang sangat penting untuk diatasi mengingat populasinya yang cukup 

besar, dan semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia 

dan makin panjangnya usia harapan hidup sebagai akibat yang telah dicapai dalam 

pembangunan selama ini, maka mereka yang memiliki pengalaman, keahlian dan 

kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Kesejahteraan 

lanjut usia yang karena kondisi fisik dan/ mentalnya tidak memungkinkan lagi untuk 

berperan dalam pembangunan, maka lanjut usia perlu mendapat perhatian khusus dari 

pemerintah dan masyarakat (GBHN, 1993 dalam Maryam, 2012: 10). 

Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2010, tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Gubernur 

Jawa Tengah telah membentuk  Balai Rehabilitasi Sosial (BARESOS) sebagai Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menggantikan panti 
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sosial (Panti Mardi Putra, Panti Asuhan, Panti Wredha, Panti Karya, Panti Tuna 

Netra,  Panti Tuna Rungu Wicara, Panti Tuna Grahita dan Tuna Laras). Selain itu 

panti sosial yang sebelumnya adalah Satuan Kerja (Satker) dengan peraturan tersebut 

berubah menjadi Unit Rehabilitasi Sosial (UREHSOS) sebagai perangkat balai yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala balai. 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes sebagai satu-satunya tempat dalam pelaksanaan pelayanan 

bagi lanjut usia terlantar baik potensial maupun tidak potensial. Hal ini dilakukan 

supaya pelayanan yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial dapat lebih maksimal dan 

terpusat dalam melayani kebutuhan yang dibutuhkan para lanjut usia, sehingga 

penerima manfaat (lansia) dapat lebih sejahtera lagi dalam menikmati masa tuanya. 

Berdasarkan undang-undang nomor 13 Tahun 1998, tentang kesejahteraan lanjut 

usia,bahwa lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun 

atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 

baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya. Lanjut usia terlantar adalah mereka 

yang tidak memiliki sanak saudara atau punya sanak saudara tetapi tidak mampu 

untuk mengurusnya. 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes terbentuk atas dasar kasih sayang 

terhadap para lanjut usia, baik potensial maupun tidak potensialdimanatidak bisa 

mendapatkan pelayanan, kasih sayang baik dari keluarganya maupun masyarakat 

yang disebabkan oleh kemiskinan, ketidakmampuan secara fisik maupun ekonomis. 

Melalui pelayanan dan penyantunan dalam sistem panti dapat membantu lanjut usia 
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untuk mempertahankan identitas kepribadiannya, dengan memberikan jaminan 

kehidupan secara wajar baik jaminan fisik, kesehatan maupun sosial psikologis agar 

dapat menikmati pembangunan, tidak merasa mendapat tekanan, hinaan serta 

mendapat perhatian dari seluruh masyarakat. 

Upayameningkatkan kesejahteraan sosial lansia membutuhkanperan dan 

dukungan dari pelaksana teknis di unit rehabilitasi sosial yang disebut sebagai pekerja 

sosial.Pekerja sosial adalah seorang individu yang bertujuan untuk membantu 

individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang tidak mampu dalam meangani 

masalah yang mereka hadapi (Siporin, 1975:17). Sedangkan menurut Departemen 

Sosial (2006:7) menyatakan bahwa pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai 

kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial/ kesejahteraan sosial yang diakui 

secara resmi oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas professional baik dalam 

bidang pekerjaan sosial secara umum maupun pengetahuan tentang lanjut usia secara 

khusus. Pekerja sosial yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil yang yang diberi 

tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi 

pemerintah maupun pada badan atau organisasi sosial lainnya. 

Pekerja sosial sebagai salah satu jembatan pelayanan kesejahteraan sosial, 

dengan turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang ada khususnya dalam 

meningkatkan kesejahteraan lansia.Meskipun dalam melaksanakan peranannya  

mensejahterakan lansia terlantar seringkali dihadapkan pada berbagai kendala. 
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Pekerja sosial mempunyai kedudukan peranan yang sangat penting dan strategis 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah sosial.Disebut  

penting dan strategis karena pekerja sosial yang berhadapan langsung dengan 

penerima manfaat yang dilayani sehingga permasalahan yang dialami penerima 

manfaat lanjut usia dapat segera diketahuinya. 

Peran pekerja sosial dalam melaksanakan berbagai bentuk kegiatannya haruslah 

bertujuan, terencana dan terstruktur dengan baik.Hal ini diperkuat oleh international 

journal of social welfare volume 12 oleh Ahmadi (2003) : 

“… imply that to engage in social work requires additional skills in e.g 

research, management and evaluation of social policies and social projects, 

the composing of reports and formulation of propositions to the govermments 

concerned, and new ways of managing and planning human services”. 

 

Bahwa untuk bergerak dalam pekerjaan sosial membutuhkan keterampilan 

tambahan seperti keterampilan manajemen, perencanaan sosial, perumusan, 

pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sosial dan proyek-proyek sosial, penyusunan 

laporan/ formulasi, dan proposisi bersangkutan dan cara-cara baru mengelola dan 

merencanakan pelayanan manusia. 

Pekerja sosial diharapkan dapat menciptakan sinergi yang harmonis dan efektif 

dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan kesejahteraan sosial.pelayanan 

merupakan proses penyuluhan sosial, bimbingan, konseling, bantuan, santunan dan 

perawatan yang dilakukan secara terarah, dan terencana atas dasar pendekatan 

pekerjaan sosial yang ditujukkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia 
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sehingga lanjut usia tetap merasa bahagia dan dapat menjalani kehidupan masa 

tuanya dengan lebih baik. 

Berdasarkan fenomena diatas,penulis ingin mengkaji tentang “Peranan Pekerja 

Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1.2.1 Bagaimana peranan pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraansosial 

lansiadi Unit Rehabilitasi sosial Purbo Yuwono Brebes? 

1.2.2 Bagaimana upaya program pelayanan dalam meningkatkan kesejahteraan 

sosial lanjut usia di Unit Rehabilitasi sosial Purbo YuwonoBrebes ? 

1.2.3 Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan bagi 

lansia di Unit Rehabilitasi sosial Purbo YuwonoBrebes ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan : 

1.3.1 Mengetahui bagaimana peranan pekerja sosial dalam meningkatkan 

kesejahteraansosial lansia di Unit Rehabilitasi sosial Purbo Yuwono Brebes 

1.3.2 Mengetahui program pelayanan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 

lansia di Unit Rehabilitasi sosial Purbo Yuwono Brebes  
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1.3.3 Mengidentifikasi berbagaifaktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

program pelayanan bagi lansia di Unit Rehabilitasi sosial Purbo Yuwono 

Brebes 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan dapat di tinjau dari : 

1.4.1 Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan teori keilmuan, khususnya di bidang ilmu pendidikan luar 

sekolah maupun sejenisnya 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Unit Rehabilitasi Sosial  

Sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan 

bimbingan bagi lanjut usia sehingga di dapat kesejahteraan sosial yang sesuai 

dengan kebutuhan penerima manfaat lanjut usia di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes 

1.4.2.2 Bagi Masyarakat 

Untuk menginformasikan dan memberitahukan kepada masyarakat luas akan 

keberadaan Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes sebagai lembaga 

sosial yang peduli pada lanjut usia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 

lanjut usia. 
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1.4.2.3 Bagi Penulis 

Menambah wawasan secara nyata tentang peranan pekerja sosial dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes.  

1.5 Penegasan Istilah 

Penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan 

pekerja sosial dalam meningkatkankesejahteraan sosial lanjut usia di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes, maka agar tidak terjadi salah penafsiran 

dalam penelitian ini, perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu : 

1.5.1 Peranan  

Peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari 

seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat.Sementara untuk posisi tersebut 

merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial 

dan merupakan perwujudan aktualisasi diri.Peranan juga diartikan sebagai 

serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan 

fungsi individu dalam dalam berbagai kelompok sosial (Keliat, 1992:157). 

1.5.2 PekerjaSosial 

Pekerja sosial adalah orang yang bekerja atau dikaryakan dalam suatu 

lembaga pelayanan sosial (Skidmore dalam hermawati, 2001: 8).Pekerja sosial adalah 

suatu profesi pertolongan kemanusiaan yang tujuan utamanya adalah membantu 

keberfungsian sosial baik individu, kelompok dan masyarakat guna meningkatkan 
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atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan 

kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan (Zatrow dalam 

Dinsos, 2014: 1). 

1.5.3 Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan sosial adalah sisitem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial 

dan lembaga-lembaga sosial yang yang ditujukan untuk membantu individu maupun 

kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk 

mencapai relasi perseorangan yang dan sosial yang dapat memungkinkan mereka 

mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk 

mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga 

dan masyarakat (Walter A. Friedlander, dalam Wibhawa, 2010: 24). 

Kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha 

memberikan pelayanan bagi kelompok lanjut usia untuk meningkatkan taraf hidup 

mereka dengan memberikan kenyamanan dan ketenteraman hidupnya baik dalam 

pemenuhan kebutuhan jasmani, mental spiritual, maupun sosial yang baik. 

1.5.5 Lanjut Usia (Lansia) 

Menurut Elizabeth B. Hurlock (dalam Istiwidayanti, 1990: 409)lanjut usia 

adalah seseorang yang menginjak usia 60 (enam puluh) tahun keatas yang ditandai 

dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung 

mengarah ke penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 lanjut usia adalah seseorang 

baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun 
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keatas yang mana kemampuan fisik dan kognitifnya semakin menurun.Lanjut usia 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) 

tahun keatas dalam keadaan terlantar dan tidak mampu yang ada di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes 

1.5.6 Unit Rehabilitasi Sosial 

Unit rehabilitasi sosial Merupakan kesatuan kerja yang merupakan prasarana 

dan sarana dalam memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial, 

berada dibawah tanggungjawab balai rehabilitasi sosial sesuai dengan sasarannya. 

Menurut Wibhawa (2010: 76) pelayanan sosial merupakan suatu bentuk 

aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok ataupun kesatuan 

masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada 

akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui 

tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada 

di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Peranan 

2.1.1 Pengertian Peranan 

Menurut Puspita (2002: 8) peran adalah suatu konsep fungsional yang 

menegaskan fungsi atau tugas seseorang dan dibuat atas dasar tugas nyata yang 

dilakukan oleh seseorang, sedangkan menurut Soekanto (1986: 77), unsur-unsur 

peranan adalah: (a) aspek dinamis; (b) perangkat hak-hak dan kewajiban; (c) perilaku 

sosial dan pemegang kedudukan, (d) bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. 

Peranan merupakan perilaku seseorang atau institusi yang didambakan 

(expected behavior) oleh sekelompok orang atau masyarakat sebagai pelanggan 

karena status atau kedudukan orang atau institusi tersebut (Santoso, 2003: 01). Setiap 

orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan 

hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang 

diperbuatnya serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat 

kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, 

hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat.  

Menurut Levinson (dalam Abdulsyani, 1994: 94), peranan mencakup tiga hal 

yatu sebagai berikut: 
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a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai individu 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat 

Peranan seseorang lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan 

kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya. Menurut Soerjono 

(dalam Abdulsyani, 1994: 95) ada beberapa pertimbangan sehubungan dengan 

fungsinya, yaitu sebagai berikut : 

a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat 

hendak dipertahankan kelangsungannya 

b. Peranan tersebut seyogianya diletakkan pada individu yang oleh masyarakat 

dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus telah terlebih dahulu 

terlatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya. 

c. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu 

melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena 

mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari 

kepentingan-kepentingan pribadinya 

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum 

tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. 
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Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-

peluang tersebut. 

Jadi peranan merupakan suatu konsep perihal apa-apa yang dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Peranan menunjukkan 

keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu tugas 

atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan 

kedudukannya. 

2.2 Pekerja Sosial 

2.2.1 Pengertian Pekerja Sosial 

Pekerja sosial adalah seseorang yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang 

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan 

kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/ 

organisasi sosial lainnya (Depsos, 2006: 7).  

Pekerja sosial didefinisikan sebagai orang yang memiliki kewenangan keahlian 

dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial (Wibawa, 2010: 52). Dengan 

mengacu pada perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin besar akan 

pelayanan sosial beserta perangkat keahliannya, dan seiring pula dengan 

perkembangan masyarakat itu sendiri, maka peran pekerja sosial sebagai ahli bukan 

hanya pada tingkat pelayanan langsung (direct social services), melainkan harus 

sampai kepada tingkat kebijakan/ perundang-undangan dan perencanaan sosial. 

Dengan kata lain pekerja sosial bukan hanya ahli dalam menangani penyandang 

masalah sosial, melainkan orang yang memiliki kekuatan (strengths) yang 
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sesungguhnya bisa dijadikan sebagai “sumber” (resource) dalam proses pemecahan 

masalah atau pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Tan dan Envall (2000: 5) : “ The skillful social work professional is able to analyze 

complex situations and to facilitate individual, organizational, social and cultural 

changes. Social workers are the skilled deliverers of community resources to those 

who need them most.”  

Seorang pekerja profesional yang terlatih mampu menganalisis situasi-situasi 

komplek dan memfasilitasi perubahan-perubahan secara individual, organisasional, 

sosial dan kultural. Pekerja sosial adalah para pengelola/pemberi sumber-sumber 

kemasyarakatan yang telatih terhadap mereka yang sangat membutuhkan. 

Menurut Zatrow (dalam Suharto, 2010: 24) pekerja sosial merupakan kegiatan 

profesional untuk membantu individu-individu, kelompok dan masyarakat dalam 

meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta 

menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan. 

Berdasarkan pengertian diatas maka seorang pekerja sosial harus bisa 

menciptakan kondisi masyarakat yang baik dan teratur dalam menjaga setiap 

keberfungsian elemennya yang menjadi para pemeran berbagai peran yang ada  di 

dalam masyarakat. Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dengan relasi-

relasi yang ada didalamnya untuk bisa memberikan ketertarikan diantara para 

pemegang peran tersebut. 
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2.2.2 Fungsi dan Tugas Pekerja Sosial 

Pekerja sosial bertujuan untuk membantu seseorang meningkatkan 

kemampuannya dalam menjalankan tugas kehidupan, memecahkan permasalahan 

yang dihadapi dalam berinteraksi dengan orang lain maupun sistem sumber dan 

mempengaruhi kebijakan yang ada, dengan demikian orang-orang tersebut dapat 

mencapai kesejahteraannya baik sebagai individu maupun kolektif. Menurut 

Hermawati (2001: 14)  pekerja sosial melaksanakan fungsinya sebagai berikut:  

a. Membantu orang untuk meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara 

lebih efektif untuk melaksanakan tugas kehidupan dalam memecahkan masalah 

b. Mengaitkan orang dengan sistem sumber, yaitu pekerja sosial memberikan 

informasi tentang sumber-sumber yang tersedia, hak-hak orang dengan sumber-

sumber tersebut, serta prosedur yang diperlukan untuk memperolehnya 

c. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan hubungan baru antar orang 

dan sistem sumber kemasyarakatan 

d. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan relasi antar orang didalam 

lingkungan sistem sumber 

e. Memberikan sumbangan perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan 

perundang-undangan sosial 

f. Meratakan sumber-sumber material, yaitu pekerja sosial memberikan 

pengetahuan dan keterampilan kepada orang yang akan bertindak sebagai sistem 

sumber, dan bertindak sebagai pelaksana kontrol sosial 
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Pekerja sosial berfungsi untuk membantu orang, memahami kondisi dan 

kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan,mengaitkannya 

dengan cara sistem sumber dan mempengaruhi kebijakan sosial. Jadi, pekerja sosial 

bukan hanya meninjau suatu masalah sebagai masalah perorangan semata, melainkan 

juga mempertimbangkan situasi sosial di tempat orang itu berada dan terlibat, serta 

meningkatkan orang tersebut dengan sistem sumber dan kebijakan sosial, dengan 

demikian orang itu benar-benar dapat menjalankan tugas kehidupan dan fungsi 

sosialnya dengan baik, dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta dapat 

mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. 

2.2.3 Peranan Pekerja Sosial 

Pekerja sosial memiliki peran sentral dalam sistem pelayanan sosial. Sebagai 

sebuah profesi kemanusiaan, pekerja sosial memiliki seperangkat ilmu pengetahuan 

(body of knowledge), keterampilan (body of skills), dan nilai (body of values) yang 

diperolehnya melalui pendidikan formal dan pengalaman professional. Ketiga 

kelompok tersebut membentuk pendekatan pekerjaan sosial dalam membantu 

kliennya.  

Menurut Parsons, dkk (dalam Suharto, 2005:97), peranan pekerja sosial adalah 

sebagai berikut : 

a. Sebagai Fasilitator 

Berdasarkan literatur pekerjaan sosial, peranan fasilitator sering disebut sebagai 

pemungkin (enabler). Menurut Barker (dalam Suharto, 2005:98) menyatakan bahwa 
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peranan fasilitator sebagai tangung jawab untuk membantu klien menjadi mampu 

menangani tekanan situasional atau transisional. 

Fasilitator yaitu sebagai orang yang akan mempermudah dan meringankan jalan 

partisipan (Wibhawa, 2010: 105). Fasilitator bertujuan untuk membantu klien 

menjadi mampu menangani tekanan situasional/ transisional dengan cara 

menyediakan atau memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperluka klien untuk 

mengatasi masalahnya, memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan potensi klien 

yang dimilikinya.  

b. Sebagai Perantara (Broker) 

Peran sebagai perantara yaitu, menghubungkan individu, kelompok dan 

masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini dinas sosial 

dan pemberdayaan masyarakat, serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan 

sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau 

layanan masyarakat. Peran perantara dalam proses pendampingan sosial, ada tiga 

prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker yaitu: (a) mampu 

mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat; (b) 

mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten; (c) 

mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-

kebutuhan penerima manfaat 

c. Sebagai Mediator  

Peran sebagai mediator yaitu, memberikan layanan mediasi jika klien mngalami 

konflik dengan pihak lain atau orang lain agar dicapai kesesuaian antara tujuan dan 
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kesejahteraan diantara kedua belah pihak. Menurut Galaway (dalam Suharto, 2010: 

101) beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran 

mediator, yaitu : (a) Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi 

kepentingan bersama, (b) Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat 

konflik, dan (c) Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau 

berbicara satu sama lain 

d. Sebagai pembela (advocate) 

Peran pembela dalam praktek pekerjaan sosial dengan masyarakat, seringkali 

pekerja sosial harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin 

kebutuhan serta sumber yang diperlukan oleh masyarakat atau dalam melaksanakan 

tujuan pengembangan masyarakat. Manakala pelayanan dan sumber sulit dijangkau 

oleh masyarakat, pekerja sosial harus memainkan peran sebagai pembela (advocate).  

e. Sebagai Pelindung (protector) 

Pekerja sosial dalam melakukan peran sebagai pelindung (guardian role), 

pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi 

yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai 

kemampuan yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) 

pengawasan sosial. Tugas-tugas peran pelindung meliputi: a) menentukan siapa klien 

pekerja sosial yang paling utama; b) menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai 

dengan proses perlindungan, dan c) berkomunikasi dengan semua pihak yang 

terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab etis, legal dan rasional 

praktek pekerjaan sosial 
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Pekerja sosial merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan 

program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni 

membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri. Dimana peranan seorang 

pekerja sosial sebagai agen perubah yang turut membantu dalam memecahkan 

persoalan yang dialami penyandang masalah kesejahteraan sosial salah satunya yaitu 

lansia terlantar.  

2.3 Kesejahteraan Sosial 

2.3.1 Pengertian Kesejahteraan sosial 

Kesejahteraan atau sejahtera secara umum menunjuk ke keadaan yang baik, 

kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan 

sehat dan damai. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (dalam Wibhawa, 

2010: 25) kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan yang sejahtera, baik secara fisik, 

mental maupun sosial dan tidak hanya perbaikan-perbaikan dari penyakit-penyakit 

sosial tertentu. Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda 

meskipun substansinya tetap sama, kesejahteraan sosial pada intinya mencangkup 

tiga konsepsi (Soeharto, 2005: 2), yaitu: 

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan 

jasmaniah, rohaniah dan sosial 

2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan 

sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha 

kesejahteraan sosial dan pelayanan 
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3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk 

mencapai kondisi sejahtera 

Menurut Friedlander (dalam Sumarnonugroho, 1994: 31) menyatakan bahwa:  

“Social welfare is the organized system of social services and institutions, 

designed to aid individuals and groups to attain satisfying standars of life and 

healt, and personal and social relationships which permit them to develop their 

full capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their 

families and the community. 

 

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisasi daripada pelayanan-

pelayanan dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu 

dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan 

yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang 

memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan 

kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun 

masyarakat.   

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 (dalam 

Sumarnonugroho, 1994: 33) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial ialah suatu tata 

kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa 

keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi 

setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta 

mansyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai 

dengan pancasila. 
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Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial dapat diartikan 

sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan 

hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, 

pendidikan dan perawatan kesehatan. 

2.3.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial 

Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk menjamin kebutuhan manusia, standar 

kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan-kesempatan 

dengan warga negara lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, 

kebebasan berfikir dan melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak-hak 

azasi seperti yang dimiliki sesamanya (Friendlander dalam Sumarnonugroho, 1994: 

31). Sedangkan menurut Leonard Schneiderman (dalam Sumarnonugroho, 1994: 37) 

menguraikan tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yakni system 

maintenance, system control, dan system change. 

a. System Maintenance 

Tujuan ini mencakup pemeliharaan dan menjaga kesinambungan atau 

kelangsungan keberadaan serta tatanan nilai-nilai sosial, dalam hal ini berhubungan 

dengan: 

a. Pengertian dasar tentang arti dan tujuan kehidupan 

b. Motivasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup individu dan kelompok 

c. Norma-norma untuk menampilkan peranan berdasarkan umur dan jenis kelamin 

d. Norma-norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang serta 

pelayanan 
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e. Norma-norma tentang pemecahan konflik dan semacamnya. 

b. System Control 

Tujuannya untuk mengadakan kontrol secara efektif terhadap perilaku yang tidak 

sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial yang ada. Untuk mencapai tujuan ini 

dapat dilakukan dengan : 

a. Intensifikasi fungsi-fungsi pemeliharaan yang berupa kompensasi, resosialisasi 

dan penyadaran terhadap kelompok-kelompok penduduk yang berperilaku 

menyimpang agar supaya dapat mengembangkan pengawasan diri 

b. Menggunakan prosedur-prosedur hukum dan peraturan-peraturan untuk 

meningkatkan pengawasan eksternal dari perilaku yang menyimpang, seperti 

kerusakan dan kemunduran mental 

c. System Change 

Tujuan sistem ini adalah mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu 

sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam hal ini usaha sistem 

kesejahteraan sosial merupakan suatu alat (instrument) untuk menghilangkan 

hambatan-hambatan terhadap terwujudnya: (a) partisipasi dalam pengambilan 

keputusan (decision making) secara penuh dan lebih adil; (b) distribusi sumber-

sumber yang lebih adil dan merata dan; (c) penggunaan kemungkinan-kemungkinan 

yang ada dalam struktur sistem secara lebih banyak dan adil. 

2.3.4 Fungsi Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan sosial berfungsi sebagai reorganisasi dari adanya disorganisasi. 

Fungsi lain dari kesejahteraan sosial adalah memberikan atau mengembalikan 
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fungsionalitas dan peranan-peranan sosial dari suatu sistem yang telah mengalami 

gangguan atau kerusakan akibat adanya perubahan, baik pada tingkat sistem 

kepribadian maupun sistem sosial. Fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi penyembuhan dan pemulihan 

Bertujuan untuk meniadakan hambatan-hambatan atau masalah sosial yang ada. 

Fungsi pemulihan (rehabilitative) bertujuan untuk menanamkan dan menumbuhkan 

fungsionalitas kembali dalam diri orang maupun anggota masyarakat. sedangkan 

fungsi penyembuhan dapat bersifat represif artinya bersifat menekan agar masalah 

sosial yang timbul tidak makin parah dan menjalar. 

b. Fungsi pencegahan (preventif) 

Bertujuan untuk mencegah agar jangan sampai timbul masalah sosial yang baru, 

selain itu juga untuk memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat. 

c. Fungsi pengembangan (developmental) 

Untuk mengembangkan kemampuan orang maupun masyarakat agar dapat lebih 

meningkatkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup secara produktif. 

d. Fungsi penunjang (suportif) 

Fungsi ini menopang usaha-usaha lain agar dapat lebih berkembang. Meliputi 

kegiatan-kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan program-program lainnya, 

seperti bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan. 

2.3.5 Usaha Kesejahteraan Sosial 

Usaha kesejahteraan sosial tidak hanya menyangkut perubahan dalam tingkat 

perbaikan kondisi kehidupan akan tetapi mengedepankan pula masalah pembagian 
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kebaikan itu. Pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial harus ada beberapa faktor yang 

angsung mempengaruhi tingkat hidup masyarakat seperti sosial budaya, ekonomi, 

sarana administrasi dan jumlah penduduk. 

Menurut Sumarnonugroho (1994: 51) bahwa usaha kesejahteraan sosial 

merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, oleh karena itu 

dalam strategi pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang dapat 

dikelompokkan menjadi : 

a. Uang atau barang, antara lain tunjangan-tunjangan pembagian kembali hasil 

pendapatan dan bahan material lainnya untuk keperluan bantuan. 

b. Jasa pelayanan (services) berupa bimbingan dan penyuluhan 

c. Kesempatan-kesempatan seperti, pendidikan, latihan-latihan, pekerjaan dan 

sebagainya. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan usaha-usaha 

kesejahteraan sosial sebagai berikut : 

a. Penyediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang cukup memadai dan dapat 

dipakai yang lebih membutuhkan 

b. Pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial atau penggunaan sumber-sumber 

pemeahan masalah harus dilaksanakan secara efisien dan tepat 

c. Pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial harus tetap bersifat demokratik dan 

menggerakkan sebanyak mungkin para pelaku perubahan 

d. Menghindarkan, mencegah dan menghilangkan akibat samping atau dampak 

yang buruk akibat usaha-usaha kesejahteraan sosial. 
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Pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial harus dilaksanakan dengan sebaik 

mungkin agar tujuan dari kesejahteraan sosial dapat tercapai sesuai dengan sasaran. 

Sasaran kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesejahteraan 

sosial lanjut usia terlantar baik potensial maupun tidak potensial. 

2.4  Proses pelayanan di Unit Rehabilitasi sosial  

Proses pelayanan adalah proses bantuan, pertolongan, perlindungan, 

bimbingan, santunan dan perawatan yang dilakukan secara sistematis, terarah dan 

terencana atas dasar pendekatan pekerja sosial yang ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial lanjut usia (Dinkessos, 2002: 10). Proses pelayanan dilakukan 

dengan beberapa tahapan yaitu: 

2.4.1 Persiapan 

Persiapan merupakan suatu proses perumusan tujuan dan kegiatan pemecahan 

masalah, serta penetapan berbagai sumber daya meliputi manusia, biaya, peralatan, 

sarana prasarana dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Perencanaan dalam proses pelayanan meliputi: 

a. Kontak awal  

Kontak awal merupakan pertemuan awal dari pekerja sosial dengan klien dan 

juga permasalahan yang dihadapi oleh klien. Tahap ini tidak dimaksudkan untuk 

memahami masalah secara mendetail, tetapi diarahkan untuk memahami masalah 

secara umum. Gambaran awal atau umum mengenai masalah ini akan membantu 

pekerja sosial untuk menentukan apakah dirinya memiliki kompetensi untuk 

membantu mengatasi masalah tersebut. 
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b. Pendalaman Masalah (assessment) 

Pendalaman masalah (assesment) merupakan suatu proses yang harus dilakukan 

oleh pekerja sosial maupun klien dalam memahami, menganalisis, serta mendalami 

permasalahan yang dihadapi. Proses ini dilakukan untuk mengenali dan memahami 

masalah secara mendalam, dengan demikian, masalah menjadi jelas apa yang 

menyebabkannya, bagaimana kelemahan maupun kekuatan klien, bagaimana 

sumberdaya yang dapat digunakan, serta bagaimana kemungkinan perkembangan 

masalah di kemudian hari (Dinsos, 2014: 3). Assesment merupakan kegiatan 

pendalaman/ pengkajian tentang kebutuhan, persepsi, nilai, harapan, pengalaman, 

perasaan dan masalah yang dihadapi dan potensi yang dimiliki oleh lanjut usia 

sebelum di susun rencana intervensi. 

c. Rencana Intervensi  

Rencana Intervensi merupakan penghubung antara pendalaman masalah dengan 

pelaksanaan program yang bertujuan untuk mengadakan kegiatan pelayanan yang 

dibutuhkan klien. Rencana intervensi didasarkan pada: a) penentuan tujuan pelayanan 

yang layak sesuai masalah, potensi dan kebutuhan; b) penentuan bentuk-bentuk 

pelayanan yang tepat atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan; c) penentuan fokus 

pelayanan; d) penentuan peran pekerja sosial; dan e) penentuan waktu pelayanan, 

dimana seluruh kegiatan yang akan dilakukan harus disusun tahap demi tahap secara 

sistematis dalam suatu jadwal yang jelas. 
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2.4.2 Pelaksanaan Pelayanan 

Pelaksanaan pelayanan merupakan suatu tahap melaksanakan proses yang 

telah ditentukan, dengan demikian, tahapan ini tidak memunculkan kegiatan baru 

selain kegiatan yang telah di tetapkan (Dinsos, 2014: 6). Pelaksanaan pelayanan 

bertujuan untuk memberdayakan lanjut usia sehingga berperan dalam kegiatan 

pembangunan dengan memperhatikan fungsi, pengetahuan keahlian, keterampilan, 

pengalaman usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf 

kesejahteraan sosial lanjut usia. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk 

meningkatkan usia harapan hidup dan masa produktif lanjut usia, sehingga terwujud 

kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia sehingga mereka tidak merasa terpuruk 

dengan keadaan mereka di masa tua. 

2.4.3 Evaluasi 

Evaluasi dilaksanakan untuk menentukan apakah tujuan pelayanan telah 

tercapai dan metode yang digunakan telah tepat sasaran. Evaluasi merupakan proses 

penting yang harus dilakukan secara seksama agar tujuan yang hendak dicapai dapat 

terlaksana dengan baik. Agar proses ini dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka evaluasi harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu 

secara sistematis. Karena pada dasarnya evaluasi merupakan proses penelitian secara 

mendalam yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai program 

pelayanan yang dilakukan. 
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2.4.4 Terminasi 

Pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial tentu saja tidak mungkin 

diberikan selamanya, perlu suatu tahap untuk mengakhiri pelayanan yang diberikan. 

pengakhiran pelayanan harus didasarkan pada tahap yang dilakukan sebelumnya, 

yaitu tahap evaluasi. Jika evaluasi hasil menunjukan telah tercapainya tujuan, maka 

pelayanan perlu dihentikan. Sebaliknya jika pelayanan yang diberikan, belum mampu 

mencapai tujuan, maka proses pelayanana harus dirancang ulang untuk proses 

perbaikan (Dinsos, 2014: 10). Terminasi adalah tahap diputuskannya pelayanan 

antara pekerja sosial dengan klien untuk mengakhiri hubungan professional yang 

terjalin. Terminasi dilasanakan berdasarkan kesepakatan antara pihak lembaga sosial 

dengan klien (Diksos, 2002: 11) 

2.5 Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia  

Menurut Undang-undang nomor 13 tahun 1998 pasal 3 tentang kesejahteraan 

sosial menyatakan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia 

meliputi pelaksanaan pelayanan bimbingan fisik, pelayanan bimbingan keagamaan/ 

mental spiritual, pelayanan bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan. 

2.5.1 Pelayanan Bimbingan Fisik 

Pelayanan bimbingan fisik merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan 

untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia 

agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pelayanan 

bimbingan fisik dapat berupa penyediaan menu makanan tambahan sesuai dengan 

kalori yang dibutuhkan, kegiatan olahraga/ kebugaran yang dilakukan setiap pagi. 
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2.5.2 Pelayanan Bimbingan Keagamaan/ Mental spiritual 

Pelayanan bimbingan keagamaan/ mental spiritual merupakan serangkaian 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan di ikuti dengan kegiatan peningkatan 

iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama dapat menjadi landasan 

perilaku seseorang apabila seseorang tersebut, mengerti, merasakan membiasakan 

dan mengamalkan ajaran agama. Oleh karena itu diperlukan adanya bimbingan 

keagamaan sehari-hari untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, 

menanamkan betapa pentingnya agama dalam kehidupan dan mengerti tujuan dari 

agama tersebut. 

2.5.3 Pelayanan Bimbingan Sosial 

Bimbingan sosial merupakan upaya untuk membantu individu  dalam 

mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi dengan 

tanggungjawab. Menurut Mappiare (1982: 130) bimbingan sosial adalah upaya untuk 

membantu individu dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi 

konflik-konflik dalam diri dalam upaya mengatur dirinya sendiri di bidang 

kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang dan sebagainya.  

Pelayanan bimbingan sosial diberikan dalam rangka menciptakan hubungan 

sosial secara serasi dan harmonis diantara lanjut usia, petugas, pimpinan lembaga 

dengan masyarakat. Petugas panti bersama pekerja sosial, relawan senantiasa 

memberikan support (dorongan) secara rutin dan terus menerus, sehingga diharapkan 

mereka dalam menghabiskan hari-hari tuanya di dalam panti mendapatkan 

ketentraman, kebahagiaan lahir dan batin. 
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2.5.4 Pelayanan Bimbingan Keterampilan 

Pelayanan bimbingan keterampilan diberikan untuk mengisi waktu luang, 

meningkatkan produktivitas agar dapat menambah penghasilan, antara lain: 

peternakan, pertanian, keterampilan memijat, membuat barang-barang kerajinan dan 

lain-lain. Pelayanan keterampilan bagi lanjut usia potensial dimaksudkan untuk 

memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, 

keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. 

2.6  Tinjauan Tentang Lanjut Usia 

2.6.1 Definisi Lanjut Usia 

Lanjut Usia adalah kelompok orang yang sedang mengalami suatu proses 

perubahan yang bertahap dalam jangka waktu beberapa dekade. Menurut World  

Healt Organisation (WHO) atau organisasi kesehatan dunia (dalam Notoatmodjo, 

2007: 279) dikatakan lanjut usia tergantung dari konteks kebutuhan yang tidak 

dipisah-pisahkan. Konteks kebutuhan tersebut dihubungkan secara biologis, sosial 

dan ekonomi dan dikatakan lanjut usia dimulai paling tidak saat masa puber dan 

prosesnya berlangsung sampai kehidupan dewasa.  

Batasan penduduk lansia dapat dilihat dari aspek-aspek biologi, ekonomi, sosial 

dan usia atau batasan usia, yaitu : 

a. Aspek biologis 

Penduduk lansia ditinjau dari aspek biologis adalah penduduk yang telah 

menjalani proses penuaan, dalam arti menurunnya daya tahan fisik yang ditandai 

dengan semakin rentannya tubuh terhadap serangan berbagai penyakit yang dapat 
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menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan seiring meningkatnya usia, sehingga 

terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan serta sistem organ. 

b. Aspek ekonomi 

Aspek ekonomi menjelaskan bahwa penduduk lansia dipandang lebih sebagai 

beban daripada potensi sumberdaya bagi pembangunan. Warga tua dianggap sebagai 

warga yang tidak produktif dan hidupnya perlu ditopang oleh generasi yang lebih 

muda. Bagi penduduk lansia yang masih memasuki lapangan pekerjaan, 

produktivitasnya sudah menurun dan pendapatannya lebih rendah dibandingkan 

pekerja usia produktif. akan tetapi tidak semua penduduk yang termasuk dalam 

kelompok umur lansia ini tidak memiliki kualitas dan produktivitas rendah. 

c. Aspek sosial 

Dilihat dari sudut pandang sosial, penduduk lansia merupakan kelompok sosial 

tersendiri. Dinegara barat, penduduk lansia menduduki strata sosial dibawah kaum 

muda. Dimasyarakat tradisional di asia seperti Indonesia penduduk lansia menduduki 

kelas sosial yang harus dihormati oleh masyarakat yang usianya lebih muda. 

d. Aspek umur 

Berdasarkan ketiga aspek diatas. Pendekatan umur atau usia adalah yang paling 

memungkinkan untuk mendefinisikan penduduk usia lanjut.  

Batasan usia lanjut didasarkan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 

adalah 60 (enam puluh) tahun. Namun berdasarkan pendapat beberapa ahli dalam 

program kesehatan lanjut usia, Departemen Kesehatan mengelompokan menjadi 4 

(empat) antara lain: 
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1. Kelompok Pertengahan Umur 

Yaitu usia 45-54 tahun, dimana kelompok usia ini tergolong dalam masa 

verilitas, yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan keperkasaan fisik 

dan kematangan jiwa.  

2. Kelompok Usia Lanjut Dini 

Yaitu usia 55-64 tahun, dimana kelompok usia ini tergolong kedalam masa 

prasenium, yaitu kelompok yang mulai memasuki usia lanjut 

3. Kelompok Usia Lanjut 

Kelompok dalam masa senium yaitu usia 60 (enam puluh) tahun keatas 

4. Kelompok Usia Lanjut dengan Resiko Tinggi  

Kelompok yang berusia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun atau kelompok usia 

lanjut yang hidup sendiri, terpencil, menderita penyakit berat dan cacat. 

Sedangkan menurut Departemen Kesehatan R.I (dalam Maryam, 2012: 33) lanjut 

usia tergolong dalam lanjut usia petensial dan lanjut usia tidak potensial. (1) Lanjut 

usia potensial, yaitu lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau 

kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa, (2) lanjut usia tidak 

potensial, yaitu lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya 

bergantung pada bantuan orang lain. Sedangkan menurut Hawari, (dalam Effendi, 

2009: 243) lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk 

mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini 

berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan 

kepekaan secara individual.  
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Dilihat dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa lanjut usia adalah 

seseorang yang yang telah mengalami penurunan fungsi tubuh baik dari segi fisik, 

mental maupun sosial sehingga membutuhkan bantuan orang lain dalam 

meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang mandiri dan dihargai 

oleh orang lain maupun masyarakat. 

2.6.2 Karakteristik Lanjut Usia 

Dalam rentang kehidupan seseorang, lanjut usia ditandai dengan perubahan 

fisik dan psikologis tertentu. Efek-efek tersebut menentukan, sampai sejauh tertentu 

apakah pria/ wanita usia lanjut akan melakukan penyesuaian diri secara baik atau 

buruk. Akan tetapi, ciri-ciri usia lanjut cenderung menuju dan membawa penyesuaian 

yang buruk dari pada yang baik dan kepada kesengsaraan daripada kebahagiaan. 

Menurut Hurlock (1980: 380-385) lanjut usia (lansia) memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut :  

a. Lanjut usia merupakan periode kemunduran 

Perkembangan seseorang tidak pernah bersifat statis, ia selalu berubah secara 

konstanartinya bahwa seseorang selalu menuju pada kedewasaan. Sebaliknya, pada 

bagian selanjutnya mereka tidak evolusional lagi perubahan ini sesuai dengan kodrat 

manusia. Periode usia lanjut, ketika kemunduran fisik dan mental terjadi secara 

perlahan dan bertahap dikenal dengan istilah senescence, yaitu masa proses menjadi 

tua. 
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b. Perbedaan individual pada efek menua 

Dewasa ini menua, itu mempengaruhi orang-orang secara berbeda. Orang 

menjadi tua secara berbeda karena mereka memiliki sifat pembawaan yang berbeda, 

sosio ekonomi dan latar pendidikan yang berbeda, dan pola hidup yang berbeda 

sebagai contoh beberapa orang berfikir bahwa masa pensiun itu merupakan berkah 

dan keberuntungan, sedangkan orang lain menganggapnya sebagai kutukan.  

c. Orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas 

Lansia memiliki status kelompok minoritas karena sebagai akibat dari sikap 

sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang lanjut usia dan diperkuat oleh 

pendapat-pendapat klise yang jelek terhadap lansia. Pendapat-pendapat klise itu 

seperti: lansia lebih senang mempertahankan pendapatnya dar ipada mendengarkan 

pendapat orang lain. 

d. Menua membutuhkan perubahan peran 

Menua membutuhkan perubahan peran, perubahan peran tersebut dilakukan 

karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada 

lansia sebaliknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan atas dasar tekanan dari 

lingkungan. Meskipun pada kenyatannya pengurangan dan perubahan peran banyak 

terjadi karena tekanan sosial. 

e. Penyesuaian yang buruk terhadap lansia 

Perlakuan yang buruk terhadap orang lanjut usia membuat lansia cenderung 

mengembangkan konsep diri yang buruk. Lanjut usia lebih memperlihatkan bentuk 
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perilaku yang buruk, karena perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri 

lansia menjadi buruk.  

2.6.3 Kebutuhan Lanjut Usia (Lansia) 

Menurut Darmojo (dalam Maryam, 2012: 158) kebutuhan lanjut usia, 

meliputi: makanan cukup dan sehat, pakaian dan kelengkapannya, perumahan/ tempat 

tinggal/ tempat berteduh, perawatan dan pengawasan kesehatan, bantuan teknis 

praktis shari-hari/ bantuan hukum, rekreasi dan hiburan sehat lainnya, rasa aman dan 

tenteram serta kesinambungan bantuan dana dan fasilitas. 

Lanjut usia sebagai manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan sebagaimana 

umumnya, yaitu kebutuhan makanan, perlindungan, perawatan kesehatan dan 

kebutuhan sosial dalam mengadakan hubungan dengan orang lain (Loneloh, 1994: 

130). Kebutuhan utama lanjut usia antara lain meliputi: 

a. Kebutuhan fisik (physiological needs) adalah kebutuhan fisik atau biologis 

seperti pangan, sandang, papan dan sebagainya.  

b. Kebutuhan ekonomi 

c. Kebutuhan kesehatan, berupa kesehatan fisik, mental dan keamanan 

d. Kebutuhan psikologis, meliputi kasih sayang, ketenteraman, adanya tanggapan 

dari orang lain serta status yang jelas 

e. Kebutuhan sosial (social needs) yaitu berupa peranan-peranan dalam hubungan 

dengan orang lain, hubungan antar pribadi dalam keluarga, teman-teman sebaya 

dan hubungan dengan oragnisasi-organisasi sosial.  
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Selain kebutuhan primer lanjut usia juga membutuhkan kebutuhan-kebutuhan 

sekunder atau kebutuhan kedua yaitu kebutuhan dalam melakukan aktivitas, 

kebutuhan dalam pengisian waktu luang dan rekreasi, kebutuhan yang bersifat politis 

yaitu meliputi status perlindungan hukum, partisipasi dan kebutuhan yang bersifat 

keagamaan/ spiritual seperti memahami akan makna kehadiran dirinya di dunia ini 

dan memahami akan hal-hal yang tidak diketahui diluar kehidupan seperti kematian. 

Ini diperkuat oleh Syam’ani (2013) dalam Psychiatric Nursing Journal volume 1, 

No.1 60-69 : 

“ That the spirituality aspect of the elderly is worthy and most be develop to 

help the elderly to cope with changes in old age, so the elderly can build a 

positive self concept to reach optimum aging” 

(Bahwa aspek spiritual pada lansia merupakan hal yang berharga dan harus 

dikembangkan agar dapat membantu lansia dalam membangun koping yang 

adiktif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masa tua sehingga lansia 

dapat mengembangkan konsep diri yang positif serta menjalani masa tua 

dengan bahagia dan sejahtera). 
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2.7 Unit Rehabilitasi Sosial  

2.7.1 Pengertian 

 Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 111 tahun 2010, unit 

Rehabilitasi Sosial merupakan perangkat balai berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala balai. Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas sosial provinsi jawa tengah yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan 

penunjang Balai di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan sasarannya. 

2.7.2 Fungsi Unit Rehabilitasi Sosial 

Unit Rehabilitasi Sosial merupakan sebuah lembaga sosial yang berfungsi : 

(a) menyusun rencana teknis operasional penyantunan, pelayanan dan rehabilitasi 

sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai bidang sasarannya; (b) 

melaksanakan kebijakan teknis operasional penyantunan, pelayanan, dan rehabilitasi 

sosial; (c) memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang penyantunan, pelayanan dan 

rehabilitasi sosial sesuai bidang sasarannya; (d) mengelola ketatausahaan; (e) 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sosial sesuai dengan tugas 

dan fungsinya (Sutaat, 2012: 51). 
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2.7.3 Tujuan Unit Rehabilitasi Sosial 

2.7.3.1  Tujuan Umum 

Terciptanya dan terbina suasana dan kondisi sosial yang dinamis dalam 

kehidupan individu, keluarga dan masyarakat yang diliputi rasa keselamatan, 

kesusilaan, keamanaan, ketertiban dan ketentraman lahir batin, serta memiliki harga 

diri sendiri menurut suatu kondisi obyektif masing-masing. 

2.7.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus Unit Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut : 

a. Terpenuhinya kebutuhan hidup para lanjut usia/ jompo terlantar sehingga mereka 

dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi rasa ketentraman lahir batin 

b. Mencegah timbul, berkembang dan meluasnya permasalahan kesejahteraan sosial 

dalam masyarakat 

c. Menciptakan kondisi sosial penerima manfaat agar memiliki rasa harga diri dan 

percaya diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 

d. Meningkatkan kemauan dan kemampuan penerima manfaat untuk 

mengupayakan perubahan dan peningkatan kesejahteraan sosialnya 

2.7.4 Prinsip Pelayanan Unit Rehabilitasi sosial 

Unit rehabilitasi sosial dalam menyelenggarakan pelayanan mengacu pada 

prinsip-prinsip : 

a. Memberikan pelayanan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat lansia 

b. Memberikan pelayanan yang didasarkan pada kebutuhan yang sesungguhnya 



 

 

 

 

40 

c. Mengupayakan kehidupan lanjut usia lebih bermakna bagi diri, keluarga dan 

masyarakat 

d. Menjamin terlaksananya pelayanan bagi lanjut usia yang disesuaikan dengan 

perkembangan pelayanan lansia secara terus menerus serta meningkatkan 

kemitraan dengan berbagai pihak. 

e. Memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk mendapatkan hak menentukan 

pilihan bagi dirinya sendiri. 

2.8 Kerangka Berfikir 

Lanjut usia merupakan suatu periode penutup dalam rentang hidup seseorang, 

yaitu suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang 

lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh bermanfaat. Lanjut usia 

dianggap sebagai orang yang mengalami penurunan, baik secara fisik sosial, kognitif 

maupun ekonomi. Lansia cenderung membutuhkan bantuan orang lain dalam 

kehidupannya sehari-hari. Melihat kondisi tersebut tentunya dibutuhkan peran pekerja 

sosial secara berkesinambungan dan menyeluruh, terpadu dan sinergis baik dari pihak 

sosial, melalui lembaga sosial. Lembaga sosial dalam penelitian ini yaitu Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Kabupaten Brebes. Dalam kegiatannya Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes meliputi persiapan, pelaksanaan, dan 

evaluasi untuk memantau dan memlihara hasil-hasil yang dicapai dari proses 

pelayanan. Oleh karena itu pekerja sosial memiliki peranan yang sangat penting 

dalam kegiatan pelayanan yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia. Tugas pekerja sosial adalah 
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membantu lanjut usia dalam hal memperbaiki, mengembalikan, meningkatkan dan 

mengembangkan keberfungsian sosial lansia serta mendorong terjadinya perubahan 

sosial demi tercapainya kesejahteraan sosial lansia, sehingga lansia dapat hidup 

secara mandiri tanpa menggantungkan dirinya kepada orang lain. Dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial lansia, pekerja sosial melaksanakan kegiatan 

pelayanan dengan berbagai macam program, seperti pelayanan bimbingan fisik, 

bimbingan spiritual, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan. 

Melalui pelaksanaan pelayanan bimbingan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes penerima manfaat lanjut usia memperoleh kesejahteraan sosial yang 

memang seharusnya lanjut usia dapatkan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat. Namun dalam 

melaksanakan kegiatannya seringkali pekerja sosial dihadapkan dalam berbagai 

faktor dalam pelaksanaan pelayanan yang dapat menyebabkan kepada keberhasilan 

pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia yang ada di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Kabupaten Brebes. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif karena pendekatan kualitatif memiliki prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa lisan atau kalimat tertulis bukan angka, 

sesuai yang dikatakan Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010: 4) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mengahasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka 

(Moleong, 2010: 11). 

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan agar peneliti dapat 

mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang mendalam 

dari judul penelitian yaitu peranan pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraan 

sosial lanjut usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. 

Adapun alasannya dalam menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti 

ingin mengetahui tentang peranan pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraan 

sosial lansia yang mana dibutuhkan suatu metode pengumpulan data secara 

mendalam, terbuka dan terstruktur yang dapat dicapai sesuai kegiatan peneliti. Sesuai 

alasan ini penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti karena sesuai dengan tujuan 
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kegiatan penelitian yang diharapkan dapat berjalan secara alami serta memperoleh 

data-data yang objektif dan mendalam. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan 

lokasi dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi 

sasaran penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Unit Rehabilitasi Purbo 

Yuwono Brebes, yang beralamat di Jalan Raya Klampok Nomor 69 Brebes.  

Lokasi dipilih dengan mempertimbangkan beberapa alasan, diantaranya adalah 

bahwa Unit Rehabilitasi Purbo Yuwono merupakan lembaga sosial satu-satunya yang 

berada di Brebes yang menangani lanjut usia terlantar dengan jumlah lanjut usia 

sebanyak yaitu 100 (seratus) orang. Disamping alasan tersebut alasan lain yang 

membuat peneliti memlilih lokasi di lembaga unit rehabilitasi sosial adalah Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes memiliki struktur organisasi yang sudah 

diakui oleh Dinas Sosial yang menaungi, dan sudah memiliki gedung sendiri, 

sehingga keberadaan unit rehabilitasi sosial tersebut biasa digunakan dalam 

masyarakat terutama bagi lanjut usia kurang mampu dan terlantar. Hal- hal yang 

demikian yang bisa dijadikan alasan mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Kabupaten Brebes. 
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3.3 Fokus Penelitan 

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang menjadi pusat dalam 

penelitian (Sugiyono, 2010: 32). Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

adalah: (a) peranan pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut 

usia yang meliputi fasilitator, perantara, mediator, pembela dan pelindung; (b) 

Program pelayanan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia yang 

meliputi pelayanan bimbingan fisik, pelayanan bimbingan keagamaan, pelayanan 

bimbingan sosial, dan pelayanan bimbingan keterampilan; dan (c) faktor pendukung 

dan penghambat yang meliputi sarana prasarana, pekerja sosial maupun warga 

penerima manfaat lanjut usia 

3.4 Subjek Penelitian 

Subyek penelitian dari penelitian tentang peranan pekerja sosial dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia di Unit Rehabiitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes adalah 10 (sepuluh) informan, yang terdiri dari 4 (empat) informan 

kunci yaitu terdiri dari Kepala Unit Rehabilitasi Sosial dan 3 (tiga) pekerja sosial 

utama maupun lanjutan, dan informan tambahan untuk cek dan ricek ada 6 (enam) 

orang warga penerima manfaat lanjut usia. 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 

2010:172). Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Pencatatan 

sumber data primer melalui pengamatan atau melalui observasi langsung dan 
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wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan, 

bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh 

informasi yang diperlukan. Secara lebih jelas dirinci sebagai berikut : 

a.  Data Primer 

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari subjek dan orang-

orang yang menjadi informan yang mengetahui pokok permasalahan atau objek 

penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah enam penerima manfaat lanjut usia di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes, sedangkan informan yaitu kepala 

Unit Rehabilitasi Sosial dan pekerja sosial. Data primer diperoleh dari subyek 

penelitian (penerima manfaat lanjut usia) sebanyak 6 (enam) orang, informan 

sebanyak 4 (empat) orang yaitu kepala unit rehabilitasi sosial purbo yuwono dan 3 

(tiga) orang pekerja sosial dan observasi. Untuk mendukung kegiatan penelitian, 

maka dilakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan subyek 

penelitian dan informan. 

b.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh diluar kata dan tindakan atau data itu 

diperoleh dari sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang 

berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, arsip, 

dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moelong, 2006: 113). Data sekunder adalah 

data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama melainkan dari pihak 

lain penyelenggara kegiatan, serta data yang diperoleh peneliti berasal dari 

dokumentasi yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu 

penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1 Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu (Sugiyono, 2007:72). Atau dengan kata lain metode wawancara adalah suatu 

metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara 

langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan Tanya jawab secara lisan sehingga 

dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Prastowo, 2010: 145). Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpuan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.  

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2010: 73) ada beberapa macam 

wawancara dalam penelitian, yaitu sebagai berikut : 

1. Wawancara terstruktur (structured interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti 

atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. 

2. Wawancara semiterstruktur (semistructure interview) 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana 

dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 
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Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan  permasalahan secara lebih 

terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. 

3. Wawancara tak berstruktur (unstructured interview) 

Wawancara tidak berstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, 

dimana pedoman wawancaranya telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Sebelum 

melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan garis besar pertanyaan 

yang menyangkut hal-hal pokok sebagai pedoman pelaksanaan. Selain itu sebelum 

meentukan pedoman wawancara yang akan digunakan peneliti terlebih dahulu 

mengujikan instrumennya. Dari hasil uji instrument yang telah dilakukan peneliti 

maka ada beberapa pedoman yang harus diubah yaitu ada penambahan dan 

pengurangan didalamnya. 

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan pekerja 

sosial yang dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 Maret 2014. Wawancara langsung 

dengan pengelola dan penerima manfaat lanjut usia dilaksanakan pada tanggal 1 – 8 

April 2014. Subyek penelitian disini yaitu enam orang penerima manfaat lanjut usia, 

dan empat orang informan yaitu pengelola dan tiga orang pekerja sosial. 

3.6.2 Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah untuk mengamati secara langsung peranan 

pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia di Unit 
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Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes beserta problematika yang terjadi 

didalamnya. Observasi yang dilaksanakan oleh penulis juga digunakan untuk 

mengamati secara langsung program pelayanan yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial 

tersebut serta mengamati hal-hal yang tidak terungkap melalui wawancara.  

Sugiyono (2010: 66), menjelaskan bahwa dari segi instrumentasi yang 

digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Observasi terstruktur 

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, 

tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi 

terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa 

yang akan digunakan. 

2. Observasi tak terstruktur 

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan di observasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak 

tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan 

peneliti tidak menggunakan instrument yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-

rambu pengamatan. 

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah jenis observasi terstruktur 

karena peneliti telah membuat instrument penelitian sebelumnya. Dan peneliti sudah 

tahu dengan pasti variabel apa saja yang akan diamati di Unit Rehabilitasi Purbo 

Yuwono Kabupaten Brebes. Oleh karena itu  Alasan peneliti menggunakan teknik 

observasi dalam penelitian kualitatif ini, yaitu  untuk mengetahui secara langsung 
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keadaan kenyataan di lapangan, selain data yang diperoleh absah juga dapat 

memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. 

Observasi dilakukan dua kali yaitu pada tanggal 12 Maret 2014 yang merupakan 

observasi awal dan tanggal 17 sampai tanggal 20 Maret 2014 pengamatan aktivitas 

kegiatan sehari-hari. 

3.6.2 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi 

penggunaan teknik wawancara dan observasi. Dokumentasi adalah cara pengumpulan 

informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta 

surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah 

yang diteliti (Pohan, 2007:74). 

Menurut Lincoln (dalam Andi, 2011:227) ada beberapa alasan dari penggunaan 

dokumentasi, antara lain:  

a. Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber data yang stabil, 

kaya dan mendorong. 

b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian 

c. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya 

yang alamiah. 

d. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas ilmu 

pengetahuan terhadap yang diselidiki 

Alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi, karena untuk melengkapi data 

yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sebagai bukti penelitian. 
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Dalam hal ini dokumentasi dapat berupa modul, buku-buku pedoman, arsip kegiatan 

yang diperoleh dengan meminjam dari perpustakaan unit rehabilitasi sosial dan dari 

pekerja sosial yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Kabupaten Brebes. 

3.7 Keabsahan Data 

Dalam menentukkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 

empat kriteria yang digunakan, seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2007: 324) 

yaitu: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability).  

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

triangulasi.  Adapun pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Moleong (2010: 330) mengatakan 

bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan data atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Denzin (dalam Moleong, 2010: 330) membedakan 

empat macam triangulasi: 

3.7.1 Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam peneltian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:  

a. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi 
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c. membandingkan apa yang dikatakan pekerja sosial selaku informan dan 

lanjut usia selaku subyek tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu 

d.  membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang 

e. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

3.7.2 Triangulasi metode, yang menurut Patton (dalam Meolong, 2010: 331) 

terdapat dua strategi, yaitu : 

a. pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data  

b. pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama.  

3.7.3 Triangulasi peneliti yaitu suatu teknik dengan jalan memanfaatkan peneliti 

atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Dimana pemanfaatan pengamatan membantu mengurangi 

kemelencengan dalam pengumpulan data.  

3.7.4 Triangulasi dengan teori, yaitu membandingkan teori yang ditemukan 

berdasarkan kajian lapangan dengan teori-teori yang telah ditemukan oleh 

pakar ilmu sosial sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab landasan teori 

yang di temukan. 
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Dalam membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini hanya digunakan 

triangulasi sumber, hal ini dilakukan agar data yang disajikan sebagai hasil penelitian 

nanti benar-benar objektif dan tidak bias. Keabsahan data dilakukan peneliti dengan 

cara membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari pertanyan-pertanyaan 

yang diajukan kepada lansia, pekerja sosial dan dilanjutkan kepada kepala Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono. Prosedur dalam penggunaan triangulasi sumber 

adalah sebagai berikut : 

a. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan/ observasi di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono tentang peranan pekerja sosial dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial lanjut usia dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak 

yang terlibat antara lain: pengelola, pekerja sosial, penerima manfaat lanjut usia 

b. Peneliti membandingkan apa yang diketahui penerima manfaat lanjut usia dalam 

program pelayanan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia. 

c. Peneliti membandingkan apa yang dikatakan pekerja sosial selaku informan dan 

penerima manfaat lanjut usia selaku subyek tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakan sepanjang waktu 

d. Peneliti membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan tinggi, orang 

beradab atau pemerintahan dalam program pelayanan dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial lanjut usia. 
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e. Peneliti membandingkan hasil wawancara pengelola, pekerja sosial, penerima 

manfaat lanjut usia dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan peranan 

pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia 

3.8 Analisis Data 

Analisis data pada hakikatnya adalah suatu proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Menurut 

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010: 91)  analisis data kualitatif adalah suatu 

proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Langkah-langkah yang di tempuh, yaitu : 

a) Pengumpulan data 

Pada penelitian ini dilakukan proses pengumpulan data, bahkan dari sebelum 

dilaksanakan penelitian yaitu, pada saat pra penelitian penulis sudah mengumpulkan 

data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan secara beruntun dan 

sistematis agar mempermudah penulis dalam menyusun hasil penelitian. 

b) Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi  
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c) Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 

penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

d) Penarikan kesimpulan (verifikasi) 

Pada tahap ini peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang 

muncul dari data yang diperoleh dengan cara memverifikasikan kembali data yang 

ada. Oleh karena itu termasuk bongkar pasang dalam menyusun laporan hasil 

penelitian terpaksa dilakukan peneliti jika ditemukan fakta atau pemahaman baru 

yang lebih akurat. Data yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan maksud 

peneliti di kesampingkan. 

Data yang disajikan dalam penelitian ini meliputi gambaran umum Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes, peranan pekerja sosial dan program 

pelayanan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes.   

Data yang dikumpulkan dari lapangan, data yang sudah didapatkan maka akan 

direduksi terlebih dahulu sehingga akan dapat menyajikan data dan dapat menarik 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan tergantung pada besarnya kesimpulan catatan 

lapangan, pengodeannya, penyimpanan, metode dan pencarian tentang yang 

digunakan. Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa peranan pekerja sosial 
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dalam meningkatkan kesjahteraan sosial lanjut usia mulai dari perencanaan 

pelayanan, pelaksanaan saling terkait antara satu dengan lainnya. 

 

   

 

 

 

 

Gambar 2. Komponen analisis data interaktif Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2010: 92) 

Penyajian Data Pengumpulan Data 

Kesimpulan Reduksi Data 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum  

4.1.1.1 Sejarah Berdiri Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes berdiri sebelum jaman 

kemerdekaan yaitu pada tahun 1919 yang didirikan oleh Bapak Bupati Brebes yang 

bernama RMT. Martono Tjandranegara dimana pada waktu itu digunakan untuk 

menampung korban perang kemerdekaan yang terlantar di Kota Brebes dan 

sekitarnya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.  

Berdasarkan perkembangan selanjutnya yaitu setelah kemerdekaan sekitar 

tahun 1964 diadakan penataan administrasi dan dikhususkannya menjadi Panti 

Wredha Purbo Yuwono yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan pelayanan 

kesejahteraan sosial lansia terlantar yaitu lansia yang secara ekonomi miskin, masih/ 

tidak punya keluarga yang merawatnya atau secara sosial di terlantarkan oleh 

keluarganya sedangkan untuk penghuni lain dipindah ke panti lain yang sesuai 

dengan keadaan penghuni panti pada saat itu. 

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

tanggal 18 November 1991 No. 061/ 182/ 91, tentang susunan organisasi dan tata 

kerja panti sosial Jawa Tengah, bahwa Panti Wredha merupakan Unit Pelaksana 

Teknis Tingkat I Jawa Tengah yang berada dibawah pengawasan dan 
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bertanggungjawab kepada kepala balai sampai sekarang, dengan menyesuaikan 

peraturan yang telah di tetapkan maka namanya menjadi Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes.  

4.1.1.2 Visi dan Misi 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes memiliki visi yaitu 

terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang professional dan 

berkelanjutan. Sedangkan  misi Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan jangkauan, kualitas, profesionalisme dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesejahteraan sosial terhadap lansia terlantar 

2. Mengembangkan, memperkuat sistem kelembagaan yang mendukung 

penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap lansia terlantar 

3. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam menyelenggarakan pelayanan 

kesejahteraan sosial terhadap lansia terlantar 

4. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup lansia terlantar 

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial 

4.1.1.3 Tujuan Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

Tujuan Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang berdasarkan profesi pekerja 

sosial kepada lanjut usia terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan hidup baik 

fisik, mental maupun sosial 
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2. Memberikan asuhan dan bimbingan kepada lanjut usia kearah pembinaan pribadi 

agar dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi rasa ketenteraman lahir dan 

bathin 

3. Membimbing, membina dan mengarahkan lanjut usia dalam akhir hayatnya 

menuju manusia yang sejahtera lahir dan bathin 

4.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi  

Tugas pokok Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes adalah 

memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia/ jompo terlantar berupa 

penampungan, perawatan dan penyantunan sehingga mereka dapat menikmati hari 

tuanya dengan dengan diliputi rasa tenteram lahit dan batin. Sedangkan fungsi Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono adalah sebagai berikut: 

a. Pusat pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar dengan sistem 

penyantunan dalam panti melalui penampungan, perawatan, pemeliharaan 

kesehatan dan jaminan hidup bagi lanjut usia terlantar,  mengembangkan potensi 

dan kemampuan lanjut usia sesuai dengan kondisi bakat dan keterampilan yang 

dimiliki, serta memberikan pendidikan mental spiritual 

b. Pusat informasi, yaitu memberikan penerangan secara luas kepada masyarakat 

tentang potensi, sumber dan permasalahan lanjut usia dan memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang usaha pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia 

terlantar 

c. Pusat pengembangan usaha kesejahteraan sosial (UKS) meliputi 

penyelenggaraan pembinaan keagamaan dan mental spiritual, serta 
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mengembangkan potensi dan kemampuan lanjut usia sesuai dengan kondisi bakat 

dan keterampilannya. 

4.1.1.5 Sarana dan Prasarana 

  Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono yang berlokasi di Jalan Raya Klampok No. 69 Brebes semuanya dalam 

keadaan baik, dana yang diperoleh langsung dari Dinas Sosial tingkat I Jawa Tengah 

dan mendapat pengawasan langsung dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Selain 

itu juga dengan melaporkan segala kegiatan serta pengeluaran yang ada di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes dalam setiap bulannya. Berikut adalah 

sarana prasarana yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. 

 

Tabel 4.1 Sarana Prasarana Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono  

1.  Luas Tanah  5670 m
2
 Milik pemerintah 

2. 

 

 

Ruangan Kantor 

a. Ruang Pimpinan 

b. Ruang Staf 

c. Ruang Rapat 

 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 
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3. Ruang Umum 

a. Ruang tamu 

b. Ruang makan 

c. Wisma/ pondok 

d. Ruang ibadah 

e. Ruang serba guna/ aula 

f. Kamar mandi/ WC 

g. Dapur 

h. Gudang 

i. Rumah dinas/ rumah petugas 

 

1 Ruang 

2 Ruang 

4 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

8 Ruang 

1 Ruang 

2 Ruang 

1 Ruang 

4. Ruang pelayanan 

a. Ruang isolasi 

b. Ruang kesehatan 

c. Ruang perpustakaan  

d. Ruang UEP/ show room 

e. Ruang bermain/ OR 

 

2 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

5. Peralatan Kantor 

a. Komputer 

b. Mesin ketik 

c. Mesin fax 

d. Feeling kabinet  

e. Meja Kursi  

f. Mobil Dinas 

 

2 Unit 

1 Unit 

1 Unit 

1 Unit 

21 set 

1 Unit 

  Sumber : Dokumen dan catatan lapangan bulan Maret 2014 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa ruang wisma/ pondok yang ada 

di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono ini sebanyak 4 ruang dimana masing-

masing wisma diberi nama yaitu mawar, melati, anggrek dan flamboyan. Kapasitas 
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tampung dari Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono adalah 100 orang, dengan 

jumlah penerima manfaat lanjut usia perempuan 63 orang dan 37 orang laki-laki. 

4.1.1.6 Struktur Organisasi 

   Petugas di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes terdiri dari 15 

orang dengan rincian sebagai berikut: (a) 1 (satu) orang kepala Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes; (b) 5 (lima) orang tenaga tata usaha; (c) 3 (tiga) orang 

tenaga penyantunan; (d) 1 (satu) orang tenaga pelayanan bimbingan dan; (e) 2 (dua) 

orang tenaga fungsional umum. Berdasarkan data diatas maka struktur kepengurusan 

atau struktur organisasi yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes, 

peneliti dapat menggambarkan bagan kepengurusan sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Rangkaian Struktur Organisasi Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Sumber : Dokumen dan catatan lapangan bulan April 2014 
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4.1.1.7 Gambaran Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dari penelitian tentang peranan pekerja sosial dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia di Unit Rehabiitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes adalah 10 (sepuluh) informan, yang terdiri dari 4 (empat) informan 

kunci yaitu terdiri dari Kepala Unit Rehabilitasi Sosial dan 3 (tiga) pekerja sosial 

utama maupun lanjutan, dan informan tambahan untuk cek dan ricek ada 6 (enam) 

orang warga penerima manfaat lanjut usia. 

Tabel. 4.2 Identitas Narasumber 

No Nama Pendidikan Jabatan 

1. Sugeng Priyatno Magister Kepala 

2 Rojani Sarjana Pekerja Sosial Utama 

3. Muflikh Diploma Pekerja Sosial Lanjutan 

4. Rustinah SMA Pekerja Sosial Lanjutan 

  Sumber : Data Utama 

 

Dari penelitian ini diambil 4 (empat) orang informan kunci yang terdiri dari 

kepala dan pekerja sosial utama dan lanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

informasi dari masing-masing pekerja sosial dan mengetahui informasi yang terkait 

dengan peranan pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia seperti 

Fasiitator, perantara, mediator, pembela dan pelindung. 
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Tabel 4.3 Data Identitas Warga Penerima Manfaat Informan Tambahan 

No Nama Usia Jenis Kelamin 

1. Siti Zubaedah 68  Tahun Perempuan 

2. Siti Narimah 70  Tahun Perempuan 

3. Suleman 73  Tahun Laki-laki 

4. Taswid 72  Tahun Laki-laki 

5. Suratmi 65  Tahun Perempuan 

6. Wajan 67  Tahun Laki-laki 

 Sumber: Data Pendukung 

Dalam penelitian ini diambil 6 (enam) orang penerima manfaat lanjut usia 

sebagai informan tambahan untuk cek dan ricek, dengan usia dan jenis kelamin yang 

berbeda, dengan harapan dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

kesejahteraan sosial lanjut usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. 

4.1.2 Peranan Pekerja Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial 

Lanjut Usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. 

Pekerja sosial di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes bertujuan 

untuk membantu penerima manfaat lanjut usia meningkatkan kemampuannya dalam 

menjalankan tugas kehidupan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, 

berinteraksi dengan orang lain maupun sistem sumber dan mempengaruhi kebijakan 

yang ada, dengan demikian penerima manfaat lanjut usia dapat mencapai 

kesejahteraannya baik sebagai individu maupun kelompok. 
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Pekerja sosial di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial lanjut usia yaitu berperan sebagai fasilitator, perantara (broker), 

mediator, pembela dan pelindung. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

a. Fasilitator  

Peran pekerja sosial dalam kegiatan pelayanan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono melibatkan semua warga penerima manfaat lanjut usia, agar pekerja sosial 

bisa mengerti tentang kebutuhan apa yang diinginkan penerima manfaat lanjut usia, 

serta mengembangkan potensi setiap penerima manfaat lansia. Pekerja sosial sebagai 

fasilitator membantu penerima manfaat dalam kegiatan pelayanan, agar kegiatan 

pelayanan dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu 

Rustinah yang menyatakan bahwa: 

“pekerja sosial berperan memfasilitasi, memotivasi, dan membina 

penerima manfaat agar tidak bingung dalam pelaksanaan 

pelayanan, dikarenakan penerima manfaat di sini adalah lanjut usia 

yang terlantar, baik potensial maupun tidak potensial seperti 

perlengkapan kursi roda dalam kegiatan senam, perlengkapan 

dalam kegiatan keterampilan” 

 

Ungkapan senada juga dituturkan oleh pekerja sosial Bapak Muflikh bahwa: 

“kami berupaya selalu untuk memenuhi kebutuhan lansia dengan 

tujuan agar lanjut usia menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari 

sebelumnya sebelum di tempatkan disini, untuk lanjut usia yang 

potensial kami telah menyiapkan sarana atau bahan seperti kain 

perca, bambu, yang digunakan dalam pembuatan keterampilan dan 

penerima manfaat tinggal menggunakannya sesuai dengan 

keinginan dan kemampuannya begitu juga untuk bimbingan 

spiritual seperti perlengkapan sholat, buku-buku agama, maupun 

bimbingan fisik seperti kursi roda untuk memudahkan lansia dalam 

kegiatan senam” 
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Pernyataan tersebut juga didukung oleh lansia SN bahwa: 

 

“kegiatan pelayanan disini semua alat maupun bahannya sudah 

disediakan seperti bimbingan kesenian itu ada alat rebana, dengan 

didampingi petugas pokoknya semua alat-alatnya sudah disediakan 

disini, saya tinggal mengikuti saja” 

 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peranan pekerja sosial sebagai 

fasilitator di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono yakni memotivasi penerima 

manfaat lanjut usia dalam kegiatan pelayanan bimbingan, dengan memfasilitasi 

segala yang dibutuhkan penerima manfaat lanjut usia dalam mengembangkan potensi 

yang dimilikinya seperti sarana prasarana dalam semua kegiatan pelayanan 

bimbingan baik bimbingan fisik, kesenian, keagamaan maupun keterampilan, agar 

penerima manfaat lanjut usia menjadi pribadi yang berguna bagi dirinya sendiri 

maupun di masyarakat khususnya di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes.  

b. Perantara (Broker) 

Peran pekerja sosial sebagai perantara (broker) yang ada di Unit Rehabilitasi 

Sosial  Purbo Yuwono Brebes sangat erat dengan upaya menghubungkan individu 

maupun kelompok yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan, tetapi tidak tahu 

dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut dengan lembaga yang menyediakan 

pelayanan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rojani, yaitu : 

“dengan adanya Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono ini 

diharapkan lanjut usia terlantar, yang tidak memilki keluarga 

kebutuhannya dapat terpenuhi artinya simbah dapat memperoleh 

haknya layaknya masyarakat pada umumnya artinya dapat 

merasakan kebahagiaan di usia tuanya, dengan terpenuhinya 

kebutuhan lanjut usia seperti kebutuhan spiritual, maupun 

kesehatan penerima manfaat” 
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Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes dalam mewujudkan pelayanan 

yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, Unit 

Rehabilitasi Sosial bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti puskesmas, 

rumah sakit umum Brebes Maupun rumah sakit umum Tegal. Hal ini seperti yang di 

ungkapkan oleh bapak Muflikh, yaitu : 

“kami menghubungkan penerima manfaat atau lanjut usia 

terlantar dengan lembaga instansi terkait yang dapat memberikan 

informasi pelayanan contohnya dinas kesehatan seperti rumah 

sakit atau puskesmas melalui program posyandu, selain itu jika 

ada lanjut usia yang sakit dan membutuhkan perawatan intensif 

kami rujuk ke rumah sakit” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan pekerja 

sosial sebagai perantara di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes, yaitu 

membantu dan memudahkan masyarakat khususnya penerima manfaat lanjut usia 

yang memiliki keluarga maupun tidak memiliki keluarga dan dalam keadaan terlantar 

serta memerlukan/ membutuhkan perawatan melalui Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono atau yang sering disebut dengan panti jompo sehingga masalah yang 

dihadapi penerima manfaat lanjut usia segera tertangani.  

c. Mediator  

Peran pekerja sosial sebagai mediator yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes yaitu membantu menyelesaikan konflik, pertikaian ataupun 

perselisihan antara penerima manfaat lanjut usia. Sebagaimana yang di ungkapkan 

oleh Ibu Rustinah, yaitu:  

“pernah waktu itu simbahnya mungkin lupa menaruh barang 

seperti kaca mata kadang juga uang, karena kebetulan saat itu 
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yang ada di tempat/ di kamar simbah itu yang satu kamar 

dengannya, otomatis simbah itu mencurigai kepada simbah 

tersebut yang satu kamar, sedangkan simbah tersebut mengatakan 

tidak mengambil karena di tuduh mengambil uang akhirnya 

simbahnya jadi tidak terima, disitulah terjadi adu mulut, berantem 

mbak melihat peristiwa itu akhirnya saya sebagai pekerja sosial 

memisahkan simbah tersebut dan membantu mencarinya, setelah 

ketemu dan simbahnya kami suruh minta maaf kepada simbah 

yang di curigai itu, takutnya kalau hal itu dibiarkan nantinya akan 

mengganggu penerima manfaat lanjut usia yang lainnya gitu” 

 

Hal ini juga di ungkapkan oleh penerima manfaat lanjut usia S, bahwa: 

  

“waktu saya masuk disini pada tahun 2003 saya tidak betah mbak, 

saya juga tidak mengenal semua simbah yang ada disini, pernah 

suatu ketika terjadi kejadian mbak pas ada kegiatan bersih-bersih, 

kaya kerja bakti waktu itu ada simbah yang tidak ikut kerja bakti, 

saya tanya baik-baik kenapa tidak ikut kerja bakti, eh simbah 

malah di katain kasar mbak, untungnya ada bapak Muflikh, 

ahkirnya simbah itu dikasih tau mbak dan mau ikut bersih-bersih” 

 

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran pekerja sosial sebagai 

mediator harus benar-benar bisa membina atau mengkondisikan suatu permasalahan 

yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes sehingga terjadi suatu 

hubungan yang baik antara pekerja sosial dengan penerima manfaat lanjut usia 

maupun antar sesama penerima manfaat lanjut usia. 

d. Pembela 

Peran pekerja sosial sebagai pembela di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes yaitu melindungi dan membantu hak penerima manfaat lanjut usia bila 

dibutuhkan seperti pekerja sosial menyampaikan infomasi bagi keluarga penerima 

manfaat lanjut usia manakala akan di tempatkan di panti/ Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Muflikh yaitu: 
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“sebelum dilakukannya pelayanan kami disini sebagai pekerja 

sosial selalu menanyakan alasan pihak keluarga yang akan 

menitipkan orang tuanya/simbah di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono, dan kami sebagai pekerja sosial selalu menyampaikan 

kepada keluarga agar mau merawat orang tuanya/lansia sendiri, 

karena bagaimanapun keluarga merupakan tempat yang paling 

baik bagi lansia daripada di tempatkan di panti, akan tetapi 

kenyataannya keluarga lansia/simbah tersebut tidak mampu untuk 

merawat/ memenuhi kebutuhannya karena beberapa faktor, 

seperti faktor ekonomi, tidak cocok dengan menantu dan 

sebagainya dan ketika keluarga sudah memutuskan untuk 

menitipkan disini, kami sebagai pekerja sosial selalu berusaha 

mendampingi penerima manfaat serta berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan penerima manfaat lanjut usia sebaik mungkin mbak” 

 

Dapat di jelaskan bahwa peran pekerja sosial sebagai pembela di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono selain memberikan informasi kaitannya dengan 

hak penerima manfaat itu sendiri juga sebagai pemutus tindakan dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada penerima manfaat lanjut usia, dengan sumber 

pelayanan yang ada seperti pelayanan bimbingan fisik, mental/spiritual, bimbingan 

sosial, maupun bimbingan keterampilan. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu 

Rustinah bahwa pelayanan bimbingan yang akan diberikan kepada penerima manfaat 

harus sesuai dengan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan lansia, serta tidak 

membahayakan keadaan penerima manfaat lanjut usia. 

“untuk kegiatan yang akan kami berikan entah itu dari panti 

maupun dari masyarakat yang sifatnya isidentil seperti kegiatan 

ulang tahun/ syukuran yang mana kegiatan yang dilakukan 

melibatkan penerima manfaat lanjut usia kami selalu 

mempertimbangkan sesuai tidak dengan kebutuhan/ kondisi 

penerima manfaat, dan seandainya kegiatan itu tidak baik bagi 

kondisi penerima manfaat maka kami sebagai pembela berhak 

untuk tidak mengadakan kegiatan tersebut, begitupun sebaliknya 

jika simbah/ lansia senang dengan kegiatan tersebut kami akan 

mendukung kegiatan itu” 
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Peran pekerja sosial sebagai pembela di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes yaitu sebagai pemberi informasi serta pemutus program kegiatan pelayanan 

yang akan diberikan kepada penerima manfaat lanjut usia baik itu sifatnya positif 

maupun tidak guna kenyamanan penerima manfaat lanjut usia. 

e. Pelindung (Protector) 

Peran pelindung yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ini 

berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga atas nama dan demi 

kepentingan penerima manfaat yang didampinginya. Pemberian perlindungan sosial 

dimaksudkan untuk memberikan pelayanan berupa bimbingan maupun perawatan 

bagi lanjut usia tidak potensial maupun potensial agar dapat mewujudkan taraf 

hidupnya yang wajar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Rustinah,  yaitu: 

“lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

ini tergolong dalam kategori yang tidak beruntung mba dalam arti 

secara ekonomi baik memiliki keluarga maupun tidak memiliki 

keluarga dengan memberikan perawatan  sama halnya dengan 

memberikan perlindungan  pada lansia agar mendapat pengasuhan  

yang layak seperti cukup kebutuhan makan dan gizinya, cukup 

perawatannya, cukup kebutuhan sandangnya, kesehatan, sosial 

maupun rohaninya”. 

 

Perlindungan bagi penerima manfaat lanjut usia di mulai dari ditetapkannya 

menjadi warga di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono sampai penerima manfaat 

lanjut usia dalam keadaan meninggal dunia. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh 

bapak Muflikh bahwa: 

“sistem perlindungan bagi lanjut usia di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono  ini ya melalui sistem kontrak sesuai dengan 

perjanjian, dari ditetapkannya disini sampai meninggal nanti dan 

seandainya penerima manfaat itu meninggal dan tidak memiliki 
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keluarga atau memiliki keluarga tetapi pada saat perjanjian awal 

ketika penerima manfaat meninggal dunia untuk dimakamkan 

disini maka kami akan melakukannya sesuai dengan agama 

mereka masing-masing”  

 

Sebagai pengganti keluarga dari penerima manfaat lanjut usia yang ada di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes, pekerja sosial selalu berupaya untuk 

memberikan perlindungan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu memberikan 

kesejahteraan bagi lanjut usia dalam keadaan berdaya maupun tidak berdaya misalnya 

ketika lanjut usia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai 

dengan agamanya yang mana sudah menjadi tanggungjawab pihak Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono jika keluarganya tidak mampu mengurus pemakamannya  

Peran pekerja sosial sebagai pelindung yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut 

usia yaitu dengan memenuhi kebutuhan penerima manfaat lanjut usia baik kebutuhan 

makannya, sosial, spiritual melalui pelayanan bimbingan serta melindungi penerima 

manfaat lanjut usia dalam keadaan potensial maupun tidak potensial. 

4.1.3 Proses Pelayanan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

Proses atau tahapan yang dilakukan pekerja sosial dalam melaksanakan 

kegiatan pelayanan yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

kepada penerima manfaat lanjut usia yaitu meliputi pendekatan awal, pendalaman 

masalah (assessment), rencana intervensi pelayanan, tahap pelaksanaan pelayanan, 

evaluasi dan Terminasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut dalam hasil 

penelitian. 
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4.1.3.1 Tahap Pendekatan Awal  

Tahap awal merupakan tahap pertama dalam proses pelayanan, yang meliputi 

tahap penerimaan, registrasi dan juga identifikasi awal yang tidak dilakukan langsung 

oleh pihak Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes melainkan oleh beberapa 

pihak diantaranya kelurahan, warga masyarakat maupun dari keluarga penerima 

manfaat lanjut itu sendiri.  

Pendekatan awal yang dilakukan oleh pekerja sosial di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono dengan cara mendatangi calon penerima manfaat berdasarkan 

hasil laporan masyarakat maupun keluarga untuk memastikan kebenarannya, setelah 

itu baru dilakukannya tahap penerimaan untuk dijadikan sebagai warga penerima 

manfaat lanjut usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. 

Setelah tahap penerimaan baru dailakukannya penempatan penerima manfaat 

sesuai dengan kondisi lansia. Maksud penempatan lansia adalah untuk memisahkan 

antara lansia potensial dengan lansia yang tidak potensial. Untuk lansia yang sudah 

rentan/ jompo di tempatkan di ruang khusus/ ruang isolasi. Sedangkan penerima 

manfaat lanjut usia potensial di tempatkan di ruang pondok/ wisma. 

Penerima manfaat lanjut usia yang datang diantar oleh keluarganya maupun 

diantar oleh pihak desa/ kelurahan harus membawa surat rujukan dari rumah sakit 

maupun puskesmas dan surat pengantar dari desa/ kecamatan maupun dari pihak 

keluarga yang bertanggungjawab dengan mencantumkan keterangan identitas diri 

penerima manfaat, hal ini untuk mempermudah pendataan serta kelancaran 

administrasi pihak Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. 
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Hal itu di ugkapkan oleh bapak Sugeng bahwa, pendekatan awal dilakukan 

untuk memastikan kondisi penerima manfaat lanjut usia apakah benar-benar terlantar 

atau tidak, sesuai dengan kriteria yang di tetapkan Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono, 

“dalam pendekatan awal dilakukan untuk memastikan kondisi 

calon penerima manfaat apakah sesuai dengan kriteria Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono seperti usia diatas rata-rata 

60 (enam puluh), dalam keadaan berdaya maupun tidak berdaya 

dan juga terlantar, yaitu tidak memiliki keluarga/ memiliki 

keluarga” 

 

Tahap penerimaan yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono pada 

penerima manfaat lanjut usia dilakukan sudah berdasarkan prosedur/ kriteria yang 

ditetapkan oleh  Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes seperti  persyaratan-

persayaratan lansia dalam keadan berdaya maupun tidak berdaya dan juga terlantar, 

yaitu tidak memiliki keluarga/ memiliki keluarga, dengan adanya surat rujukan dari 

puskesmas, surat pengantar dari pihak desa/ kelurahan maupun dari pihak keluarga 

yang mewakilinya. 

4.1.3.2 Pendalaman Masalah (Assessment) 

Pada identifikasi masalah penerima manfaat lanjut usia, pekerja sosial di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono telah melakukan proses penerimaan, pendataan/ 

identifikasi penerima manfaat lanjut usia. Tujuan identifikasi masalah ini untuk 

menggali data dari penerima manfaat, untuk menemukan masalah yang dihadapinya, 

kebutuhan yang diinginkan, minat, bakat/ potensi yang dimiliki penerima manfaat 

lanjut usia dalam mengupayakan membantu dirinya sendiri. Hal ini seperti yang 
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diungkapkan oleh bapak Sugeng bahwa identifikasi yang ada di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes menentukan apa yang ingin dicapai supaya dapat 

membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi penerima manfaat lanjut usia 

sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi lanjut usia. 

“identifikasi dilakukan untuk memudahkan dalam menentukan 

pelayanan bimbingan, yang mana bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan penerima manfaat lanjut usia, seperti kebutuhan 

makan, pemeriksaan kesehatan dan kebersihan, maupun 

kebutuhan spiritual/ sosial lansia, tujuannya agar tepat dan sesuai 

dengan kebutuhan dan kesejahteraan lanjut usia. 

 

Pendalaman masalah/ asesmen yang dilakukan pekerja sosial di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes umumnya bertujuan untuk mengetahui 

kebutuhan yang di inginkan penerima manfaat sehingga dapat menentukan jenis 

pelayanan yang seharusnya diberikan kepada penerima manfaat lanjut usia untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi penerima manfaat lanjut usia di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes. 

4.1.3.3 Rencana Intervensi/ pelayanan 

Pada tahapan ini pekerja sosial di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes melakukan perencanaan pelayanan secara lebih teliti sesuai dengan situasi dan 

kondisi masing-masing penerima manfaat lanjut usia dengan segala permasalahan 

yang dihadapinya. Rencana pelayanan yang dilakukan di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono berfungsi untuk membantu penerima manfaat lanjut usia memperoleh 

dan mempertahankan kesehatan, kesejahteraan, maupun kualitas hidup agar dapat 

tercapai dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sugeng bahwa rencana 
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pelayanan bertujuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan potensi dan 

kebutuhan penerima manfaat lanjut usia serta membuat lansia merasa senang dalam 

mengikuti kegiatan. 

“rencana pelayanan bertujuan untuk menentukan pelayanan sesuai 

dengan masalah, potensi maupun kebutuhan lanjut usia. Rencana 

pelayanan untuk lanjut usia seperti membuat lansia merasa senang 

dalam mengikuti kegiatan seperti melakukan kerja bakti bersama, 

memberikan kesempatan kepada penerima manfaat lanjut usia 

untuk berkarya melalui kegiatan keterampilan maupun mengaji 

bersama” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rencana 

pelayanan yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes dimaksudkan 

untuk menentukan pelayanan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat lanjut usia 

agar lanjut usia merasa senang dalam mengikuti kegiatan pelayanan bimbingan 

sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi penerima manfaat lanjut usia tersebut. 

4.1.3.4 Pelaksanaan Pelayanan   

Pelaksanaan pelayanan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

sosial lanjut usia dalam membantu mengatasi masalah kesejahteraan sosial, 

mengembangkan serta membentuk sikap yang seharusnya dimiliki oleh penerima 

manfaat lanjut usia, agar penerima manfaat lanjut usia memiliki rasa harga diri dan 

percaya diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. 

sebagaimana yang dikatakan bapak Sugeng, yaitu : 

“alasan yang mendasar dilaksanakan pelayanan di Unit 

Rehabilitasi Sosial adalah dengan mengingat tugas pokok dan 

fungsi Unit Rehabilitasi Sosial, dimana Unit Rehabilitasi Sosial 
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mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia khususnya lanjut 

usia terlantar berupa pelayanan bimbingan fisik/ kesehatan, 

pelayanan keagamaan, pelayanan sosial dan keterampilan agar 

dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia”  

 

Pelaksanaan pelayanan bimbingan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes bertujuan untuk meningkatkan kondisi penerima manfaat lanjut usia baik 

dalam segi kesehatan, jasmani, mental spiritual serta mengembangkan potensi dan 

kemampuan para lanjut usia sesuai dengan kondisi penerima manfaat lanjut usia di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Ibu Rustinah, yaitu : 

“pelayanan di Unit Rehabilitasi Sosial di sesuaikan dengan 

kebutuhan penerima manfaat supaya pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan sasaran dan sesuai dengan kebutuhannya. 

Pelayanan yang diberikan sesuai dengan jadwal yang sudah di 

tentukan oleh pihak unit rehabilitasi sosial. Hal ini dikarenakan 

setiap kegiatan memiliki tujuan masing-masing seperti bimbingan 

spiritual supaya penerima manfaat lebih mendekatkan diri kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan keterampilan supaya penerima 

manfaat bisa mengisi waktu luangnya dengan membuat karya, 

kalau bimbingan sosial bertujuan untuk menciptakan rasa aman, 

dan nyaman seperti rekreasi, rebana atau sekedar nyanyi-nyanyi 

agar penerima manfaat merasa senang dan bahagia”  

 

Pelayanan bimbingan dilaksanakan keesokan hari setelah lanjut usia tercatat 

menjadi warga penerima manfaat di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

dan akan selesai setelah penerima manfaat lanjut usia baik itu dipulangkan kepada 

keluarga maupun dalam keadaan meninggal dunia. Kegiatan pelayanan yang ada di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes berjalan sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan, bekerja sama dengan instansi pemerintahan yang ada di Brebes 
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seperti dinas sosial, departemen agama, puskesmas, rumah sakit, atau bahkan bekerja 

sama antara pekerja sosial dengan penerima manfaat serta warga Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes.  

4.1.3.5 Evaluasi 

Evaluasi pelaksanaan pelayanan penerima manfaat lanjut usia di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes merupakan suatu tahapan penting dalam 

keseluruhan program pelayanan kesejahteraan sosial lansia mulai dari pendekatan 

awal, penerimaan, identifikasi masalah penerima manfaat lanjut usia kemudian 

setelah berjalannya pelayanan bimbingan dilakukan kesimpulan apakah pelayanan 

yang diberikan sudah benar-benar memenuhi kebutuhan penerima manfaat lanjut usia 

atau tidak.  Evaluasi yang dilakukan oleh pekerja sosial di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono setelah kegiatan pelayanan berlangsung, dan setiap satu bulan sekali 

untuk mengetahui seberapa jauh manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan pelayanan 

bimbingan untuk kesejahteraan penerima manfaat lanjut usia. Hal ini seperti yang di 

ungkapkan oleh Ibu Rustinah yaitu: 

“melakukan evaluasi pada saat pelaksanaan pelayanan, bimbingan 

fisik, keagamaan/ spiritual, bimbingan kesenian dan bimbingan 

keterampilan berlangsung atau setelah pelaksanaan pelayanan 

bimbingan dilakukan, sedangkan evaluasi untuk pelayanan 

kesehatan penerima manfaat dilakukan setiap satu bulan sekali. 

Semua itu dapat kami lihat dari perkembangan penerima manfaat 

lanjut usia yang semakin mandiri dalam melaksanakan 

aktivitasnya, seperti lansia yang tidak pernah shalat sekarang 

mulai rajin, kemudian lansia yang sakit kini mulai sehat, sejauh 

ini pelayanan bimbingan yang diberikan membawa hasil yang 

baik bagi penerima manfaat lanjut usia”  
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pelayanan bimbingan bagi penerima manfaat lanjut usia di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes memberikan perubahan positif dan perkembangan yang baik 

bagi kualitas hidup penerima manfaat lanjut usia, dimana penerima manfaat lanjut 

usia dapat melakukan aktivitasnya sendiri tanpa bantuan orang lain. 

4.1.3.6 Terminasi 

Pekerja sosial di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes melaksanakan 

tahap terminasi ketika penerima manfaat sudah tidak menjadi warga unit rehabilitasi 

sosial atau tahap di putuskannya pelayanan bimbingan baik pelayanan bimbingan 

fisik, sosial, keagamaan maupun keterampilan pada penerima manfaat lanjut usia. 

Terminasi yang dilakukan pekerja sosial di Unit Rehaiitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes seperti pengembalian penerima manfaat lansia kepada keluarganya serta 

melaksanakan evaluasi perkembangan fisik, mental sosial dan keterampilan selama 

penerima manfaat menerima pelayanan bimbingan. Hal ini seperti yang di ungkapkan 

bapak Rojani bahwa terminasi dilakukan ketika penerima manfaat lanjut usia kembali 

ke keluarga mereka baik dalam keadaan sehat maupun meninggal dunia. 

“terminasi dilakukan jika penerima manfaat lanjut usia meninggal 

dunia, dan pada saat meninggal dunia apakah penerima manfaat 

itu di kembalikan kepada keluarganya atau di makamkan di 

tempat sekitar panti sesuai dengan kesepakatan awal di 

tetapkannya menjadi warga penerima manfaat lanjut usia Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terminasi di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes dilakukan untuk mengakhiri kegiatan 
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pelayanan bimbingan antara pekerja sosial dengan penerima manfaat lansia sesuai 

dengan kondisi dan keadaan lansia. 

4.1.4 Upaya Program Pelayanan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial 

Lanjut  Usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

Upaya yang dilakukan pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 

lanjut usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes adalah melalui program 

pelayanan bimbingan meliputi pelayanan bimbingan kesenian, pelayanan bimbingan 

spiritual, pelayanan bimbingan fisik, pelayanan bimbingan keterampilan dan kegiatan 

kerja bakti. Dimana pelayanan bimbingan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah 

di tentukan oleh pihak Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. Berikut jadwal 

pelaksanaan pelayanan bimbingan bagi penerima manfaat lanjut usia di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes.  

   Tabel 4.3 Jadwal Program Pelaksanaan Pelayanan Penerima Manfaat Lanjut Usia 

Hari Jenis Pelayanan Waktu 

Senin Pelayanan  Bimbingan Kesenian/ Rekreasi 08.00 – 10.00 

Selasa Bimbingan mental Spiritual 08.00 – 10.00 

Rabu Bimbingan  Keterampilan 08.00 – 10.00 

Kamis Bimbingan Mental Spiritual 08.00 – 10.00 

Jum’at Kerja Bakti 08.00 – 10.00 

  Sumber: Dokumen dan catatan lapangan bulan April 2014 
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Berdasarkan tabel diatas bahwa kegiatan yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes sangat berkesinambungan dimana setiap satu miggu sekali 

penerima manfaat lanjut usia diharuskan untuk mengkuti kegiatan selama 5 (lima) 

kali pelayanan bimbingan. Pelayanan bimbingan diberikan di ruang Aula Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes dengan pendampingan dari pekerja sosial 

dan materi yang disajikan oleh narasumber teknis sesuai dengan keahliannya. Dimana 

masing-masing pelayanan yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

dilakukan selama dua jam, hal ini karena harus benar-benar bisa mewujudkan atau 

didasarkan guna meningkatkan kesejahteraan sosial pada lanjut usia. 

4.1.4.1 Pelayanan Bimbingan Kesenian/ rekreasi 

Pelayanan bimbingan kesenian/ rekreasi di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes dilaksanakan satu minggu sekali setiap hari senin, untuk pelayanan 

bimbingan kesenian disampaikan oleh pekerja sosial yang ada di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes. Kegiatan pelayanan bimbingan kesenian dilakukan 

untuk menumbuhkan rasa senang penerima manfaat lanjut usia. Pelayanan bimbingan 

kesenian di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono seperti rebana dan karokean.  

Sedangkan untuk kegiatan rekreasi meliputi wisata ke pantai, pemandian air panas. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Muflikh, bahwa bimbingan 

kesenian/ rekreasi tujuannya selain untuk menciptakan rasa senang juga agar 

penerima manfaat tidak bosan : 

“bimbingan kesenian biasanya kami lakukan bersama pekerja 

sosial dan penerima manfaat lanjut usia. Tujuan dari kegiatan 

rekreasi agar supaya simbahnya seneng artinya tidak bosan, untuk 
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rekreasi atau wisata biasanya kami ke pantai randu sanga, ke 

pemandian air panas atau guci biasanya dilaksanakan satu tahun 

sekali, sedangkan keseniannya itu melalui kegiatan rebana, seperti 

nyanyi-nyanyi atau karokean bersama di aula atau nonton TV” 

 

Senada dengan yang di katakan penerima manfaat lanjut usia SN bahwa 

kegiatan hiburan bagi lansia meliputi kegiatan rebana dengan pekerja sosial maupun 

kegiatan lomba-lomba yang dilaksanakan dalam memperingati hari lansia : 

“hiburannya niku kegiatan rebana biasanya kami nyanyi-nyanyi, 

kalau rebana di lakukan di ruang aula mbak biasanya di 

dampingi sama pekerja sosia setiap hari senin. Kalau hari lansia 

biasanya ada lomba-lomba mbak kadang lomba berhias untuk 

simbah putri kalau simbah kakung niku lomba makan pisang tapi 

mripate niku di tutup, kadang nggeh lomba mewarnai gambar ya 

pokoknya seneng-seneng mbak teng mriki.” 

 

“hiburannya itu kegiatan rebana biasanya kami nyanyi-nyanyi, 

kalau rebana di lakukan di ruang aula mbak biasanya di dampingi 

sama pekerja sosial. Kalau hari lansia biasanya ada lomba-lomba 

mbak kadang lomba berhias untuk lansia putri kalau lansia laki-

laki lomba makan pisang dengan mata tertutup, kadang juga 

lomba mewarnai gambar ya pokoknya seneng-seneng mbak 

disini” 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

bimbingan kesenian/ rekreasi yang diberikan pada penerima manfaat lanjut usia 

memberikan rasa senang pada penerima manfaat supaya tidak bosan dan jenuh 

selama di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes seperti wisata kepantai, 

kegiatan rebana maupun kegiatan lomba yang dilakukan setiap hari lansia. 

4.1.4.2 Pelayanan Bimbingan keagamaan/ spiritual 

Pelayanan bimbingan keagamaan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis, diberikan oleh pihak Departemen 

Agama Kabupaten Brebes maupun pekerja sosial yang ada di Unit Rehabilitasi 
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Sosial. Kegiatan ini dilakukan setelah penerima manfaat melakukan rutinitas pagi 

dan dimulai setelah pekerja sosial apel pagi. Pelayanan bimbingan keagamaan 

dilaksanakan pada pukul 09.00- 10.00 wib di ruang serba guna/ Aula , penyampaian 

materi pada pelayanan bimbingan keagamaan sendiri selain bermaksud untuk 

memperkuat iman dan ketakwaan juga sebagai pegangan hidup serta ketenangan bagi 

lanjut usia dihari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama 

dan kepercayaan masing-masing. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh bapak 

Rojani, bahwa pelayanan bimbingan spiritual yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono untuk meningkatkan keamanan, ketaqwaan, kepasrahan diri kepada 

Tuhan dengan melaksanakan ibadah secara teratur meliputi kegiatan pengajian, 

membaca Al-Qur’an, shalat berjamaah maupun ziarah kubur. 

“kegiatan pelayanan bimbingan mental/ spiritual meliputi 

ceramah kerohanian, kegiatan pengajian, kegiatan membaca Al-

Qur’an, ziarah kubur yang dilakukan setiap malam jum’at kliwon, 

kegiatan ziarah kubur dilakukan untuk mengenang teman-teman 

mereka yang sudah meninggal, disamping itu juga mengingatkan 

kepada penerima manfaat bahwa suatu saat akan menyusul 

mereka, maka dari itu dalam kegiatan pelayanan keagamaan kami 

selalu memotivasi penerima manfaat lanjut usia agar lebih 

semangat lagi menjalani hidupnya di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes, lebih taat dalam beribadah karena kita 

tidak tahu kapan tuhan akan mengambil nyawa kita sehingga 

kami selalu memotivasi penerima manfaat lanjut usia untuk lebih 

mendekatkan diri kepada Allah terutama dalam kegiatan 

keagamaan”  

 

Dalam hal ini Ibu Rustinah juga mengatakan bahwa: 

 

“dengan adanya kegiatan keagamaan simbah jauh lebih tau apa itu 

sholat mbak, yang dulunya tidak pernah sholat, tidak suka 

mengaji, sekarang secara perlahan sudah bisa menyesuaikan diri 
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dan mulai mengerti akan shalat, dan untuk yang beragama non 

islam itu setiap hari minggu ada kegiatan kebaktian di gereja” 

 

Pernyataan yang di ungkapkan oleh bapak Rojani dan Ibu Rustinah juga 

dipertegas oleh penerima manfaat lanjut usia T yang mengatakan bahwa : 

“selama kula ikut kegiatan bimbingan pengajian lan ceramah 

niku kula dados kenteng sholate, lan ngaji selesai sholat magrib 

mbak. Apalagi selama kegiatan bimbingan rohani niku kula 

selalu di bimbing lan di arahkan kaleh pekerja sosial agar supaya 

kula lebih sregep sholate ngoten mbak”. 

  

“selama saya mengikuti kegiatan bimbingan pengajian dan 

ceramah saya jadi rajin sholat dan mengaji setelah sholat magrib. 

Apalagi selama kegiatan bimbingan rohani itu saya selalu di di 

bimbing dan diarahkan sama pekerja sosial agar supaya saya lebih 

rajin lagi sholatnya begitu mbak”  

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas kegiatan bimbingan keagaman/ spiritual 

yang disampaikan oleh kiyai/ ustad bertujuan untuk mendekatkan penerima manfaat 

lanjut usia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan harapan yang di inginkan 

pekerja sosial di Unit Rehabilitasi Sosial kepada penerima manfaat lanjut usia terkait 

dengan kegiatan bimbingan keagamaaan/ spiritual yang di selenggarakan oleh pihak 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono lebih meningkatkan ibadah penerima 

manfaat lanjut usia melalui kegiatan kerohanian seperti pengajian, shalat berjamaah, 

ziarah kubur maupun membaca surat-surat pendek dalam Al-Qur’an. 

4.1.4.3 Pelayanan Bimbingan Keterampilan 

       Pelayanan bimbingan keterampilan yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes bertujuan memberikan kesibukan dalam mengisi waktu luang lansia, 

agar mereka dalam menikmati sisa-sisa hidupnya dapat memanfaatkan potensi yang 
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masih ada dengan mengikuti kegiatan yang bersifat rekreatif, baik untuk dirinya 

sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. 

Pelayanan bimbingan keterampilan di laksanakan setiap hari Rabu oleh 

narasumber teknis atau langsung dari pekerja sosial. Pelayanan bimbingan 

keterampilan dilaksanakan berdasarkan hobi dan apa yang ditekuninya seperti  

keterampilan membuat telur asin, membuat sapu, membuat keset membuat keranjang 

dan lain sebagainya. Pelaksanaan pelayanan bimbingan keterampilan tidak hanya 

dilakukan di ruang serba guna atau Aula tetapi juga dilakukan di depan wisma 

penerima manfaat atau di sesuaikan dengan kemauan dan minat penerima manfaat itu 

sendiri. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Muflikh yaitu : 

“disini untuk keterampilan terkadang mendatangkan narasumber 

teknis dan tidak jarang juga pekerja sosial yang mengarahkan 

pada penerima manfaat, untuk kegiatan keterampilan biasanya 

dilakukan di ruang aula kadang juga di depan asrama. 

Keterampilan yang diberikan kami sesuaikan dengan minat 

penerima manfaat, misalnya penerima manfaat pengin membuat 

keset kami arahkan tujuannya supaya lansia dapat 

mengembangkan bakat masing-masing dan tanpa ada paksaan” 

 

Hal ini juga di ungkapkan oleh Ibu Rustinah, bahwa: 

 

“dalam memenuhi kebutuhan keterampilan lansia, saya sebagai 

pekerja sosial juga selaku pengajar keterampilan saya ajarkan 

berupa kerajinan membuat keset, membuat anyaman dari bambu 

dan adapun bahan-bahannya disediakan oleh panti, dalam 

memenuhi kebutuhan lansia itu tidak mesti pekerja sosial yang 

membimbing tetapi bisa juga sesama lansia yang memiliki hobi 

yang sama, saya dan beberapa petugas hanya memberi motivasi 

agar mereka lebih giat lagi dalam mengembangkan keterampilan 

dan hobinya”. 
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Pernyataan Bapak Rojani dan Ibu Rustinah juga di pertegas oleh penerima 

manfaat S, bahwa: 

“adanya keterampilan ini saya jadi tidak banyak menganggur 

mbak, kalau tidak ada kegiatan saya bersama simbah yang lain 

kadang membuat kerajinan bersama seperti membuat keset kalau 

bareng-bareng buatnya itu kan rame mbak,” 

 

Hasil kerajinan yang telah di buat penerima manfaat juga dihargai setiap 

satuannya sekitar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), tujuannya selain untuk memotivasi 

penerima manfaat lanjut usia dalam kegiatan keterampilan juga untuk menambah 

uang jajan penerima manfaat. Seperti yang di ungkapkan bapak Rojani, yaitu: 

“keterampilan yang di buat penerima manfaat biasanya dihargai 

Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk setiap satuannya tujuannya 

selain untuk menyenangkan penerima manfaat juga untuk 

menambah uang jajan, disini juga ada show room atau tempat 

hasil karya penerima manfaat dimana karyanya banyak dibeli dari 

pengunjung mapun dari masyarakat sekitar unit rehabilitasi sosial, 

kalau pengunjung yang datang kesini biasanya membeli kerajinan 

sebagai kenang-kenangan gitu mbak” 

 

Pernyataan Bapak Rojani juga di pertegas oleh penerima manfaat lanjut usia 

SN, yang menyatakan bahwa keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

yaitu untuk mengisi waktu luang, atau semata-mata hanya untuk menyalurkan hobi/ 

keinginannya dengan fasilitas yang sudah ada/ disediakan oleh pihak panti. 

“ya, keterampilan niku kan kangge ngisi waktu luang dek, 

biasane niku dinten rabu kegiatane, tapi selain hari rabu 

saumpuma pengin ndamel keset nggeh boten npo-nopo mangke 

bahane kula nyuwun kaleh pak Muflikh daripada ndak ada 

kegiatan dek mung tidur-tiduran teng asrama mending simbah 

ndamel keset, ndak mesti dek seharinya dapet keset berapa 

kadang tiga kadang nggeh cuma satu, iya satu kesetnya itu 

dihargai lima ribu, ya lumayan dek bisa buat beli jajanan 

sendiri” 
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“ya, tujuan keterampilan itu untuk mengisi waktu luang dek, 

biasanya dilaksanakan setiap hari rabu, tetapi selain hari rabu 

sendainya pengin membuat keset ya tidak apa-apa nanti bahannya 

tinggal meminta kepada pak Muflikh daripada tidak ada kegiatan 

dek hanya tidur-tiduran di asrama mending simbah membuat 

keset, tidak pasti sehari dapat keset berapa kadang dapat tiga 

kadang juga hanya dapat satu keset dalam sehari, iya satu 

kesetnya itu dihargai lima ribu lumayan dek bisa buat beli jajan 

sendiri” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas pelayanan bimbingan keterampilan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono selain bertujuan untuk mengisi waktu luang juga 

untuk menyalurkan hobi, mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan 

keterampilan yang dimiliki penerima manfaat lanjut usia dengan arahan dan 

bimbingan dari nara sumber maupun pekerja sosial. Keterampilan yang diberikan pun 

di sesuaikan dengan kemampuan dan minat penerima manfaat hal ini dilakukan agar 

penerima manfaat tidak merasa ada tekanan dalam arti merasa nyaman dan senang 

dalam melakukan pelayanan bimbingan keterampilan. 

4.1.4.4 Pelayanan Bimbingan Fisik 

Pelayanan bimbingan fisik di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

meliputi kegiatan senam lansia maupun kerja bakti. Pelaksanaan senam dilakukan 

setiap hari dengan pekerja sosial, tujuan senam lansia untuk meningkatkan kondisi 

dan keberfungsian fisik penerima manfaat dalam upaya pemeliharaan fisik agar 

penerima manfaat merasa sehat dan bugar sedangkan untuk kegiatan kerja bakti 

dilaksanakan satu minggu sekali yaitu setiap hari jum’at/ setelah kegiatan senam pagi. 

Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh bapak Muflikh, yaitu : 
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“untuk bimbingan fisik disini melalui kegiatan olah raga yaitu 

senam, tujuannya ya untuk meningkatkan kebugaran penerima 

manfaat lansia, kegiatan senam dilakukan secara kelompok yang 

di pimpin langsung oleh instruktur senam khusus lajut usia/ 

pekerja sosial mbak, dan untuk penerima manfaat yang tidak bisa 

berdiri artinya lemah untuk berjalan senam bisa dilakukan 

dengan duduk-duduk di kursi yang sudah di sediakan sedangkan 

untuk kegiatan kerja bakti dilaksanakan setiap hari jum’at 

dengan bersih-bersih lingkungan di sekitar Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes” 

 

“untuk bimbingan fisik disini melalui kegiatan olah raga yaitu 

senam yang tujuannya untuk meningkatkan kesehatan penerima 

manfaat, kegiatan senam dilakukan secara kelompok yang 

langsung di pimpin oleh instruktur senam lanjut usia/ pekerja 

sosial, dan untuk penerima manfaat yang tidak bisa berdiri atau 

lemah dalam berjalan senam dilakukan dengan duduk di kursi 

yang sudah disediakan, sedangkan untuk kegiatan kerja bakti 

dilakukan setiap hari jum’at degan membersihkan lingkungan di 

sekitar Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes” 

 

Selain kegiatan senam dan kerja bakti juga terdapat kegiatan pemeriksaan 

medis yang dilakukan setiap satu bulan sekali oleh pihak pusat kesehatan masyarakat 

(puskesmas)/ rumah sakit terdekat dengan didampingi pekerja sosial yang ada di  

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Rojani, yaitu: 

“pemeriksaan medis dilakukan setiap satu bulan sekali, biasanya 

melalui kegiatan posyandu lansia yang meliputi pemeriksaan 

darah/ tensi, pengukuran berat badan, dan pemberian obat-obatan 

pada penerima manfaat lanjut usia yang sakit” 

 

Hal ini penerima manfaat lanjut usia yang berinisial W juga mengatakan : 

“pemeriksaan kesehatan niku saking pihak puskesmas yang 

datang kesini mbak, biasane niku sewulan sepisan, kaya niku 

periksa tekanan darah, kula ngeh sakit hernia setiap satu bulan 

sekali pasti dikasih obat, seumpama obate niku habis nggeh 

kadang kula nyuwun teng pegawai tapi ya alhamdulilah mbak 



 

 

 

 

89 

sakniki nggeh mulai membaik, ya pokonya di sini pemeriksaan 

kesehatan niku rutin setiap satu bulan sekali pasti ada ”. 

 

“pemeriksaan kesehatan dari pihak puskesmas yang datang ke 

sini, biasanya dilakukan setiap satu bulan sekali, seperti 

pemeriksaan darah, saya juga sakit hernia setiap satu bulan sekali 

pasti diberi obat, dan seandainya obatnya habis kadang juga saya 

meminta ke pegawai, dan alhamdulilah sekarang sudah mulai 

membaik ya pokoknya pemeriksaan kesehatan disini rutin 

dilakukan setiap satu bulan sekali” 

 

Pelayanan fisik selain diberikan dalam bentuk senam lansia, kerja bakti 

maupun pemeriksaan medis juga diberikan melalui pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

seperti menu makanan, dan sandang/ pakaian. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Rustinah, bahwa pemberian makan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sehari- hari 

dengan ditambah snack,  buah buahan dan susu, sebagai mana jadwal yang telah  

ditentukan: 

“untuk makan itu sehari tiga kali, setiap harinya makanan yang 

diberikan itu menunya berbeda-beda agar simbahnya tidak bosan 

dengan menu makanan yang itu-itu terus, makanan yang di 

berikan pun tidak asal makanan yang penting simbahnya dikasih 

makan itu tidak mbak kami juga memperhatikan gizinya sesuai 

tidak dengan kebutuhan lansia, selain makanan juga ada snack 

atau makanan kecil yaitu saat pagi dan sore hari” 

 

Pernyataan dari ibu Rustinah juga dipertegas oleh penerima manfaat lanjut usia 

SZ dan S yaitu : 

“untuk makan niku sehari tiga kali mbak yaitu pagi, siang dan 

malam, jajan dua kali sehari pagi dan sore, kalau minum susu 

seminggu dua kali bagi kula ya alhamdulilah mbak seneng sekali 

artinya sudah tercukupi, pakaian setiap bulan ganti, setiap 

lebaran nggeh dapat baju satu setel dari sini kadang juga dapat 

dari donator” 

 



 

 

 

 

90 

“untuk makan sehari tiga kali mbak pagi, siang dan malam, snack 

dua kali sehari pagi dan sore, kalau minum susu seminggu dua 

kali bagi saya ya alhamdulilah mbak seneng sekali artinya sudah 

tercukupi, pakaian setiap bulan ganti, setiap lebaran juga dapat 

satu setel pakaian dari sini kadang juga dapat dari donator”  

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

kesehatan yang dilakukan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan 

lanjut usia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. 

Pelayanan bimbingan fisik yang dilakukan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes yaitu melalui kegiatan senam, kerja bakti, dan pemeriksaan kesehatan melalui 

posyandu lansia yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Serta pemenuhan kebutuhan 

lanjut usia melalui pemenuhan asupan makanan, dan sandang/ pakaian bagi penerima 

manfaat lanjut usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. 

4.1.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pelayanan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pelayanan bagi lanjut usia 

adalah dengan adanya fasilitas atau sarana prasarana yang memadai di dalam lembaga 

sendiri, adanya kerjasama antara Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono dengan 

beberapa instansi daerah seperti kantor dinas kesehatan, puskesmas, departemen 

agama serta masyarakat yang telah mendukung dalam melaksanakan pelayanan 

kepada lanjut usia. Serta anggaran atau dana dari pemerintah yaitu Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kegiatan pelayanan 

bimbingan bagi penerima manfaat lanjut usia. Sedangkan faktor penghambatnya 
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adalah kondisi penerima manfaat yang tidak sehat serta susah untuk diajak dalam 

kegiatan pelayanan bimbingan, dan jumlah pegawai atau sumber daya manusia 

(SDM) yang tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat. Salah satunya Ibu 

Rustinah mengatakan bahwa: 

“Faktor Pendukung dalam pelaksanaan pelayanan adalah fasilitas/ 

sarana prasarana, seperti adanya ruang aula untuk pelaksanaan 

kegiatan pelayanan/ bimbingan, ruangan kesehatan. Kerjasama 

antara Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono dengan beberapa 

instansi daerah seperti kantor dinas kesehatan, puskesmas, 

departemen agama serta masyarakat yang telah mendukung dalam 

melaksanakan pelayanan kepada lanjut usia, serta dana dari 

pemerintah yaitu APBD 1 yang digunakan untuk kegiatan 

pelayanan kepada lanjut usia terlantar secara cuma-cuma” 

 

Sedangkan dalam pernyataan Ibu Rustinah juga mengenai faktor 

penghambatnya ketika peneliti mewawancarai adalah sebagai berikut : 

“Menurut saya sendiri sebagai pekerja sosial faktor-faktor yang 

menghambat ini adalah kondisi penerima manfaat itu sendiri yang 

tidak memungkinkan, penerima manfaat dengan latar belakang 

yang berbeda-beda ada yang tidak mengerti apa itu agama, apa itu 

shalat jadi dalam kegiatan pelayanan bimbingan kami itu harus 

sabar dan tetap berusaha untuk mendorong dan memotivasi 

penerima manfaat, sumber daya manusianya yang masih kurang 

artinya tenaga pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah 

penerima manfaat” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa faktor pendukung 

dalam pelaksanaan pelayanan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes yaitu 

sangat memadai sarana dan prasarana yang didapatkan dengan cara cuma-cuma alias 

gratis sedangkan faktor penghambat adanya perbedaan antara penerima manfaat 
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lanjut usia serta minimnya sumberdaya manusia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Peranan Pekerja Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut 

Usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

Peranan pekerja sosial merupakan perilaku seseorang/ sekelompok orang yang 

professional untuk membantu individu-individu, kelompok dan masyarakat dalam 

meningkatkan dan memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta 

menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan. 

Seperti dijelaskan dalam hasil penelitian bahwa peranan pekerja sosial di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 

lanjut usia sangat membantu dalam memperbaiki kualitas hidup penerima manfaat 

lanjut usia sehingga penerima manfaat lanjut usia dapat menjalankan kehidupannya 

secara wajar.  

Pekerja sosial bukan hanya meninjau suatu masalah sebagai masalah perorangan 

semata, melainkan juga mempertimbangkan situasi sosial dimana lansia tersebut 

berada dan meningkatkannya dengan sumber yang ada, dengan demikian penerima 

manfaat lanjut usia dapat memecahkan masalah masalahnya serta dapat mencapai 

kesejahteraan dalam hidupnya. 

Pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono berperan sebagai fasilitator, mediator, perantara 

atau penghubung dengan sumber pelayanan, pembela maupun pelindung bagi 
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penerima manfaat lanjut usia. Hal ini sejalan dengan teori Parson dkk (dalam Suharto, 

2005: 97) bahwa peranan pekerja sosial dalam pendampingan sosial diantaranya 

sebagai fasilitator, mediator, perantara (broker), pelindung dan pembela. 

a. Fasilitator 

Pekerja sosial di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono memberikan motivasi 

kepada penerima manfaat lanjut usia dalam berbagai program pelayanan bimbingan 

dengan memfasilitasi sarana prasarana seperti dalam pelayanan bimbingan spiritual 

diantaranya perlengkapan shalat, buku-buku keagamaan, bimbingan fisik seperti kursi 

roda yang digunakan dalam kegiatan senam, dan penyediaan bahan-bahan 

keterampilan seperti kain perca untuk pembuatan keset, bambu untuk pembuatan 

keranjang, serta serabut kelapa untuk pembuatan sapu dan lainnya. Penyediaan 

fasilitas, sarana dan prasarana di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono bertujuan 

untuk mengembangkan hobi, bakat/ potensi yang dimiliki penerima manfaat lanjut 

usia. 

b. Perantara 

Pekerja sosial menghubungkan penerima manfaat lanjut usia yang membutuhkan 

bantuan ataupun pelayanan melalui Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono agar 

kebutuhan lanjut usia terlantar dapat terpenuhi dengan baik, dengan menghubungkan 

sistem sumber yang ada seperti penerima manfaat lanjut usia dalam kondisi sakit dan 

membutuhkan perawatan/ pengobatan dengan dirujuk ke lembaga kesehatan yang 

terkait yaitu seperti rumah sakit maupun  puskesmas yang telah bekerja sama dengan 

lembaga Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. 
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c. Mediator 

Peranan pekerja sosial sebagai mediator di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono yaitu membina dan mengkondisikan suatu permasalahan yang dihadapi 

penerima manfaat lanjut usia dengan cara mempertemukan dan membicarakan 

dengan pihak-pihak yang terlibat konflik, hal ini dilakukan agar masalah yang 

dihadapi tidak berlarut-larut.  

d. Pembela 

Peran pekerja sosial sebagai pembela di Unit Rehabiitasi Sosial Purbo Yuwono 

yakni memberi informasi yang kaitannya dengan kebutuhan penerima manfaat lanjut 

usia, juga sebagai pemutus tindakan dalam memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada penerima manfaat lanjut usia, dengan sumber pelayanan yang ada seperti 

pelayanan bimbingan fisik, mental/spiritual, bimbingan sosial, maupun bimbingan 

keterampilan baik itu sifatnya positif maupun tidak guna kenyamanan penerima 

manfaat lanjut usia. 

e. Pelindung 

Peran pekerja sosial sebagai pelindung yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan sosial lansia yaitu 

melalui pemenuhan kebutuhannya seperti kebutuhan pokok (makan, sandang, papan), 

kebutuhan sosial (rekreasi, hiburan), kebutuhan spiritual melalui pelayanan 

bimbingan, dimana dalam memberikan perawatan sama halnya dengan memberikan 

perlindungan bagi penerima manfaat lanjut usia. Hal tersebut sesuai dengan fungsi 

dan tugas pekerja sosial yang dikemukakan oleh Istiana Hermawati (2001: 14) yaitu: 
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a) membantu orang untuk meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara 

lebih efektif dalam memecahkan masalah; b) memberikan informasi tentang sumber-

sumber yang tersedia; c) memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang 

yang akan bertindak sebagai sistem sumber; dan d) memberikan perubahan, 

perbaikan dan perkembangan kepada klien. 

Peranan pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia 

seperti yang telah dijelaskan pada hasil penelitian yaitu sebagai fasilitator, mediator, 

perantara, pelindung dan pembela pada dasarnya sebagai pendamping bagi penerima 

manfaat lanjut usia bukan sebagai penyembuh melainkan untuk meningkatkan dan 

memperbaiki kapasitas lanjut usia agar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik 

sehingga terwujudnya kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat lanjut usia yaitu 

terpenuhinya segala kebutuhan penerima manfaat lanjut usia baik kebutuhan pokok 

maupun kebutuhan sekundernya. 

4.2.2 Proses Pelayanan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes melaksanakan serangkaian 

program pelayanan terhadap lanjut usia terlantar. Proses pelayanan terhadap lanjut 

usia terlantar meliputi: (a) tahap pendekatan awal; (b) tahap pendalaman masalah; (c) 

tahap rencana intervensi/ pelayanan; (d) tahap pelaksanaan; (e) tahap evaluasi dan 

terminasi. 

4.2.2.1 Tahap Pendekatan Awal 

Pekerja sosial melakukan tahap pendekatan awal dengan mendatangi calon 

penerima manfaat berdasarkan hasil laporan dari pihak keluarga maupun masyarakat 
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kemudian baru dilakukannya tahap penerimaan dengan memisahkan antara penerima 

manfaat potensial dan tidak potensial hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam 

mengidentifikasi dan memberikan pelayanan berdasarkan kondisi dan keadaan 

penerima manfaat lanjut usia. Tahap penerimaan yang dilakukan pekerja sosial di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes dilakukan berdasarkan prosedur/ 

kriteria yang sudah di tentukan oleh lembaga tersebut, yaitu lanjut usia berusia 60 

(enam puluh) tahun keatas dalam keadaan terlantar, sehat jasmani dan rohani serta 

dapat mengurus diri sendiri dan mau untuk mematuhi peraturan yang sudah di 

tetapkan oleh pihak Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes.  

4.2.2.2 Pendalaman Masalah 

Pekerja sosial melakukan proses penerimaan dan pendataan penerima manfaat 

lanjut usia dengan menggali semua permasalahan yang di hadapi penerima manfaat, 

baik dalam kebutuhan jasmani seperti kebutuhan makanan, sandang, tempat tinggal 

maupun kebutuhan kesehatan, serta kebutuhan spiritual maupun keterampilan dengan 

melakukan kegiatan keagamaan seperti kegiatan ceramah maupun pengajian guna 

meningkatkan dan menggali pengetahuan penerima manfaat lanjut usia. 

4.2.2.3 Rencana Pelayanan 

Pekerja sosial membantu penerima manfaat lanjut usia memperoleh dan 

mempertahankan kesehatan penerima manfaat lanjut usia pada keadaan dan tingkat 

yang paling tinggi, dimana kesejahteraan dan kualitas hidup hidup penerima manfaat 

lanjut usia dapat tercapai. Dimana upaya untuk memenuhi kebutuhan penerima 

manfaat melakukan tahap pendalamanan masalah dan merencanakan kegiatan 
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pelayanan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat lanjut usia di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes. 

4.2.2.4 Pelaksanaan Pelayanan 

Pelaksanaan pelayanan dilakukan jika lanjut usia sudah terdaftar sebagai 

warga penerima manfaat di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. Kegiatan 

pelaksanaan pelayanan dilakukan pekerja sosial sesuai dengan jadwal yang sudah di 

tetapkan oleh Unit Rehabilitasi Sosial. Dimana pekerja sosial melaksanakan 

kebijakan teknis operasional berupa pelayanan maupun penyantunan bagi penerima 

manfaat lanjut usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes dengan tujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya, dimana penerima manfaat lanjut usia 

dapat menikmati hidupnya secara wajar dengan diliputi rasa tenteram dan damai di 

usianya. 

4.2.2.5 Evaluasi dan Terminasi 

Evaluasi pelaksanaan pelayanan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes di laksanakan setiap satu bulan sekali yaitu melalui laporan bulanan kepada 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dimana kegiatan evaluasi dilakukan untuk 

memantau kegiatan pelayanan maupun kegiatan penyantunan yang telah dilakukan 

oleh pekerja sosial kepada penerima manfaat lanjut usia. Apakah kegiatan pelayanan 

yang diberikan memberikan perubahan pada penerima manfaat atau tidak. Jika dalam 

kegiatan pelayanan tidak memberikan perubahan pada penerima manfaat maka dalam 

kegiatan pelayanan perlu adanya penambahan/ perbaikan. Sedangkan tahap terminasi 

yaitu tahap di putuskannya pelayanan antara pekerja sosial dan penerima manfaat 
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lanjut usia jika penerima manfaat lanjut usia kembali ke keluarganya atau lanjut usia 

dalam keadaan meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan teori Sutaat (2012: 51) bahwa 

Unit Rehabilitasi Sosial merupakan sebuah lembaga sosial yang berfungsi: (a) 

menyusun rencana teknis operasional penyantunan dan pelayanan sosial bagi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sesuai dengan bidang sasarannya 

dalam penelitian ini yaitu lanjut usia terlantar; (b) melaksanakan kebijakan teknis 

operasional penyantunan dan pelayanan dalam hal ini yaitu melalui pelayanan 

bimbingan spiritual, pelayanan bimbingan kesenian, pelayanan bimbingan sosial 

(hiburan dan rekreasi), dan pelayanan bimbingan keterampilan; (c) memantau, 

evaluasi dan pelaporan di bidang penyantunan dan pelayanan sesuai dengan bidang 

sasaran yaitu lanjut usia terlantar; (d) mengelola ketatausahaan yaitu meliputi 

merencanaan dan melaksanakan kegiatan pelayanan maupun penyantunan bagi 

penerima manfaat lanjut usia. 

 

4.2.3 Upaya Program Pelayanan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial 

Lanjut Usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes  

Berdasarkan hasil penelitian upaya pekerja sosial dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes yaitu 

melalui pelaksanaan pelayanan berupa kegiatan bimbingan seperti bimbingan 

kesenian/ rekreasi, bimbingan keagamaan/ spiritual, bimbingan keterampilan, dan 

bimbingan fisik/ kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerima 

manfaat lanjut usia. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 



 

 

 

 

99 

Sumarnonugroho (1994: 51) bahwa usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha 

untuk memenuhi kebutuhan manusia salah satunya melalui jasa pelayanan (service) 

berupa penyuluhan dan bimbingan.  

Pelayanan bimbingan kesenian/ rekreasi dilakukan dalam maupun di luar Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono, kesenian/ hiburan didalam unit rehabilitasi sosial 

berupa kegiatan nonton TV, menyanyi/ karaoke, rebana, lomba atau permainan, 

sedangkan rekreasi dilakukan setahun sekali yaitu kegiatan wisata seperti ke pantai, 

maupun pemandian air panas. 

Selain pelayanan bimbingan kesenian/ rekreasi penerima manfaat lanjut usia 

juga memperoleh pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan keagamaan/ spiritual. 

Pemenuhan kebutuhan bimbingan spiritual di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes dilakukan melalui pengajian, ceramah, membaca Al-Qur’an, maupun ziarah 

kubur. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali dalam satu minggu yaitu hari selasa dan 

kamis.  

Penerima manfaat lanjut usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes juga memperoleh pemenuhan kebutuhan bimbingan keterampilan, kegiatan ini 

ditujukan untuk memberikan kegiatan dalam mengisi waktu luang, mengembangkan 

bakat/ potensi lanjut usia dengan kegiatan yang bermanfaat seperti keterampilan 

membuat telur asin, keterampilan membuat keset maupun membuat anyaman dari 

bambu dengan bahan/ sarana yang difasilitasi oleh Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono. 
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Untuk pemenuhan kebutuhan fisik penerima manfaat lanjut usia, pekerja 

sosial menghubungkannya dengan pihak puskesmas maupun rumah sakit terdekat 

melalui pemeriksaan medis/ kesehatan. Selain pemeriksaan kesehatan juga terdapat 

kegiatan senam dan kerja bakti yang dilakukan setiap satu minggu sekali. Pekerja 

sosial di Unit Rehailitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes berusaha memberikan 

pelayanan bimbingan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial kepada lanjut 

usia dengan memenuhi kebutuhan fisik, spiritual maupun kebutuhan sosial penerima 

manfaat lanjut usia. Hal ini sejalan dengan teori kesejahteraan sosial yang di 

kemukakan oleh (Suharto, 2005: 2), bahwa kesejahteraan sosial pada intinya 

mencakup tiga konsepsi, yaitu: a) kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yaitu 

terpenuhinya kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial; b) institusi atau bidang 

kegiatan yang melibatkan kesejahteraan sosial dan berbagi profesi kemanusiaan yang 

menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial; c) aktivitas yakni suatu kegiatan atau 

usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera. 

Tujuan lain dari kesejahteraan sosial adalah sebagai sistem yang terorganisasi 

yang terdiri dari lembaga dan pelayanan sosial yang bertujuan untuk mencapai tingkat 

hidup yang sejahtera dalam arti terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang, 

pangan, kesehatan dan juga relasi sosial dengan lingkungannya.  

Kesejahteraan sosial yang didapatkan penerima manfaat lanjut usia di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono berdasarkan program pelayanan bimbingan yaitu 

terpenuhinya kebutuhan jasmani penerima manfaat lanjut usia yaitu kondisi kesehatan 

penerima manfaat yang semakin membaik, dimana kesehatan penerima manfaat 
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lanjut usia yang selalu diperhatikan ini terbukti dengan adanya kegiatan posyandu 

yang dilakukan pihak Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono setiap satu bulan sekali,  

asupan makanan yang cukup yakni 3 (tiga) kali sehari dan sesuai dengan gizi 

penerima manfaat lanjut usia, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan penerima 

manfaat lansia yang lain seperti  kebutuhan pakaian yaitu setiap tahun sekali 

penerima manfaat mendapat satu setel pakaian dari pihak Unit Rehabilitasi Sosial dan 

dari donatur, selain itu juga penerima manfaat lanjut usia yang dulunya tidak 

memiliki keluarga dan tempat tinggal, kini di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes penerima manfaat lanjut usia tidak hanya memiliki tempat tinggal yang bersih 

tetapi juga memiliki keluarga serta dapat menikmati semua fasilitas yang telah di 

sediakan oleh pihak Unit Rehabilitasi Sosial, sehingga penerima manfaat merasa 

aman dan tenteram tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. 

Kemudian terpenuhinya kebutuhan rohani/ spiritual yaitu penerima manfaat 

lanjut usia yang dulunya tidak mengenal agama kini mulai mengerti dan semakin 

mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan seperti 

shalat berjamaah, mengaji maupun ceramah dan kebutuhan sosial yaitu penerima 

manfaat lanjut usia yang mampu berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungan 

sekitar melalui kegiatan kesenian/ rekreasi yang dilakukan baik dalam maupun di luar 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes.  

Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes melalui pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dapat 

dikatakan cukup berhasil, hal ini terbukti dengan terpenuhinya segala kebutuhan 
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penerima manfaat lanjut usia, dengan memberikan sarana prasarana bagi siapa saja 

yang mampu dan mau dalam melakukan akivitas pelayanan bimbingan, pengisian 

waktu luang, rekreasi dan perlindungan bagi penerima manfaat lanjut usia di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. 

4.2.4 Faktor Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan 

Pelayanan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

Faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan pelayanan bagi lanjut usia 

adalah adanya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai didalam lembaga sendiri, 

adanya kerjasama antara Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono dengan beberapa 

instansi daerah seperti kantor dinas kesehatan, puskesmas, departemen agama serta 

masyarakat yang telah memberikan hasil kerja yang efektif dan efisien dalam 

menunjang kegiatan pemberian pelayanan kepada lanjut usia khususnya lanjut usia 

terlantar. Selain itu Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono telah menetapkan bahwa 

biaya pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia adalah gratis/ secara cuma-cuma. 

Hal tersebut dikarenakan bahwa semua kebutuhan lanjut usia khususnya terlantar/ 

diterlantarkan mulai dari tahap pendekatan awal sampai tahap terminasi telah 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sehingga 

telah mendukung pihak penyelenggara maupun pekerja sosial dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada lanjut usia yang terlantar maupun diterlantarkan. 

Anggaran yang diberikan oleh pemerintah dikelola pihak Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes dengan sebaik-baiknya sesuai/ dengan kebutuhan penerima 

manfaat lanjut usia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosialnya.  
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Sedangkan faktor penghambatnya adalah jumlah pegawai yang tidak 

sebanding dengan jumlah penerima manfaat. Hal ini karena jumlah pegawai/ Sumber 

Daya Manusia (SDM) di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes sebanyak 15 

(lima belas) orang sedangkan jumlah penerima manfaat lanjut usia sebanyak 100 

(seratus) orang. Selain dari sektor pegawai faktor penghambat yang lainnya juga pada 

kondisi penerima manfaat lanjut usia itu sendiri seperti kondisi kesehatan penerima 

manfaat yang tidak memungkinkan, susah di ajak dalam kegiatan pelayanan, hal ini 

akan mengakibatkan pelaksanaan pelayanan bimbingan berjalan kurang efektif dan 

maksimal. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Peran pekerja sosial yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

antara lain yaitu: a) fasilitator yaitu pekerja sosial memfasilitasi dan memotivasi 

serta membina penerima manfaat dengan menyediakan sarana prasarana dalam 

kegiatan pelayanan bimbingan; b) perantara yaitu menghubungkan penerima 

manfaat lanjut usia dengan beberapa lembaga pelayanan terkait seperti dinas 

kesehatan/ puskesmas melalui program posyandu; c) mediator yaitu membina 

dan mengkondisikan permasalahan pada penerima manfaat dengan cara 

mempertemukan dan membicarakan dengan pihak-pihak yang berkonflik; d) 

pembela yaitu memutuskan pelayanan bimbingan baik positif maupun tidak hal 

ini dilakukan demi keamanan lanjut usia; dan (e) pelindung yaitu melindungi 

penerima manfaat lansia dari ditetapkannya di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono sampai penerima manfaat lanjut usia dalam keadaan tidak berdaya. 

2. Upaya program pelayanan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia 

di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes tidak lepas dari adanya proses/ 

tahapan pelayanan yaitu meliputi: (a) tahap pendekatan awal; (b) tahap 

pendalaman masalah; (c) tahap rencana intervensi/ pelayanan; (d) tahap 
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pelaksanaan pelayanan; dan (e) tahap evaluasi dan terminasi. Upaya program 

pelayanan yang dilakukan pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraan 

sosial lanjut usia melalui pelayanan bimbingan kesenian, pelayanan bimbingan 

spiritual, pelayanan bimbingan fisik, pelayanan bimbingan keterampilan dan 

kerja bakti, dimana masing-masing program dilaksanakan lima kali dalam satu 

minggu dengan durasi waktu 2 (dua) jam yang dimulai dari pukul 08.00-10.00 

WIB dapat dikatakan cukup berhasil dalam memenuhi kebutuhan lansia. Hal ini 

terbukti dengan kondisi penerima manfaat yang semakin membaik, penerima 

manfaat yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta 

mampu beraktivitas dengan baik, karena pihak Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono maupun pekerja sosial berusaha memberikan yang terbaik dengan 

memberikan fasilitas bagi penerima manfaat lanjut usia yang mampu dan mau 

mengikuti kegiatan pelayanan bimbingan tersebut. 

3. Faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan bagi lanjut usia di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes yaitu adanya sarana prasarana yang 

memadai seperti aula ruang kesehatan, adanya kerja sama dengan berbagai 

instansi seperti puskesmas, dinas kesehatan, Departemen Agama beserta 

masyarakat yang turut mandukung dalam program pelayanan pada Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes. Sedangkan faktor penghambatnya 

yaitu kondisi penerima manfaat itu sendiri dengan berbagai latar belakang yang 

berbeda-beda seperti usia, kesehatan penerima manfaat lanjut usia dan juga 

masih kurangnya tenaga pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah penerima 
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manfaat hal ini karena jumlah pegawai sebanyak 15 (lima belas) orang, 

sedangkan jumlah penerima manfaat lanjut usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes sebanyak 100 (seratus) orang. 

 

5.2 SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disarankan sebagai berikut: 

5.2.1  Bagi pekerja sosial di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

a. Perlu adanya upaya pembinaan pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial 

yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes melalui pelatihan 

dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti lansia 

terlantar sehingga dapat meningkatkan kinerja pekerja sosial dalam proses 

pelayanan bimbingan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan 

peranannya. 

5.2.2 Bagi Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes  

a. Bagi Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes diharapkan untuk bisa 

mempunyai kerja sama dengan psikolog, maupun ahli gizi, sehingga kegiatan 

pelayanan bimbingan kesehatan dapat terlaksana dengan baik 

b. Diharapkan perlu adanya penambahan jumlah pegawai, terutama tenaga 

fungsional pekerja sosial di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

sehingga tidak ada pegawai yang merangkap, maka pelaksanaan pelayanan 

bimbingan akan lebih fektif dan permasalahan penerima manfaat lanjut usia 

dapat tertangani dengan baik. 
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5.2.3 Bagi penerima manfaat lanjut usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes 

a. Diharapkan penerima manfaat lanjut usia lebih bisa aktif dalam kegiatan 

pelayanan dengan memanfaatkan fasilitas/ sarana prasarana yang telah 

disediakan oleh pihak Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

sehingga penerima manfaat lanjut usia menjadi manusia yang mempunyai 

bekal dan pegangan hidup terutama mental spiritual di usia tuanya. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2  
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Lampiran 3  
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Lampiran 4 
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INSTRUMENT PENELITIAN 

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL LANSIA DI UNIT REHABILITASI SOSIAL PURBO YUWONO BREBES 

 

FOKUS INDIKATOR DESKRIPSI 

1. Peranan pekerja sosial 

dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial 

lanjut usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kesejahteraan sosial 

lanjut usia 

 

1. Fasilitator 

 

 

 

 

2. Perantara (broker) 

 

 

3. Mediator 

 

4.    Pembela 

 

 

5. Pelindung 

 

 

Persiapan 

 

 

 

Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

Evaluasi 

 

 

1. Mengidentifikasi masalah 

2. Penetapan tujuan 

3. Mendorong komunikasi dan 

relasi 

 

4. Penghubung dan melokalisir  

sumber masyarakat 

 

5. Menengahi konflik 

 

6. Menjamin kebutuhan dan 

sumber 

 

7. Sistem perlindungan penerima 

manfaat 

 

1. Pendekatan awal 

2.  Asesmen 

3. Rencana pelayanan 

 

1. Pelayanan bimbingan fisik 

2. Pelayanan imbingan keagamaan 

3. Pelayanan bimbingan sosial 

4. Pelayanan bimbingan 

keterampilan 

 

1. Terminasi 

2. Faktor pendukung dan 

penghambat 
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1. Pemenuhan  

kebutuhan pokok 

2. Pemenuhan 

kebutuhan sekunder 

3. Pemenuhan 

kebutuhan sosial 

 

 

 

1. Kebutuhan sandang, pangan, 

papan 

2. Kesehatan, keterampilan, 

hiburan/ rekreasi 

3. Kasih sayang, rasa aman, 

dihargai, diterima di masyarakat 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL LANSIA DI UNIT REHABILITASI SOSIAL PURBO YUWONO BREBES 

 

1. Identitas Diri 

a. Nama    :    

b. Usia    :  

c. Alamat    : 

d. Tempat dan tanggal lahir : 

e. Pendidikan Terakhir  : 

f. Tanggal wawancara  : 

 

Pekerja Sosial 
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2. Pertanyaan Penelitian 

Peranan Pekerja Sosial 

Fasilitator  

1. Bagaimana pekerja sosial dalam mengidentifikasi masalah lanjut usia di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

2. Bagaimana memfasilitasi kebutuhan lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes ? 

3. Bagaimana pekerja sosial membina komunikasi serta relasi didalam menghargai pengalaman 

dan perbedaan-perbedaan lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

Perantara (broker) 

4. Bagaimana pekerja sosial dalam melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat bagi 

penerima manfaat lanjut usia? 

5. Bagaimana pekerja sosial dalam menghubungkan penerima manfaat lanjut usia dengan 

sumber secara konsisten ? 

6. Bagaimana pekerja sosial mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan 

kebutuhan penerima manfaat lanjut usia ? 

Mediator 

7. Bagaimana pekerja sosial dalam memediator penerima manfaat lanjut usia yang memiliki 

konflik ? 

Pembela 

8. Bagaimana pekerja sosial dalam menjamin kebutuhan lansia dan mengaitkannya dengan 

sumber yang ada? 
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Pelindung  

9. Bagaimana sistem perlindungan bagi lanjut usia terlantar di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes ? 

Perencanaan  

10. Bagaimana cara/ langkah yang anda lakukan dalam persiapan pelayanan kepada penerima 

manfaat?  

11. Bagaimana bapak/ibu dalam mengasesmen kebutuhan penerima manfaat di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan 

12. Program pelayanan apa saja yang diberikan kepada penerima manfaat lanjut usia di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono ? 

13. Kapan waktu/ jadwal pelaksanaan pelayanan fisik, bimbingan mental/spiritual, bimbingan 

sosial, dan bimbingan keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono  Brebes ? 

14. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan bimbingan fisik, 

bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

15. Pendekatan apakah yang digunakan pekerja sosial dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan 

fisik, bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

16. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan fisik, bimbingan 

mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes ? 
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17. Metode apakah yang digunakan pekerja sosial dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan 

fisik, bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

18. Media apakah yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan ? 

19. Bagaimana dalam mengevaluasi kegiatan pelayanan bimbingan di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes ? 

Kesejahteraan Sosial Lansia 

20. Bagaimana indikator kesejahteraan sosial yang dipakai dalam pemberian pelayanan 

bimbingan kepada penerima manfaat (lanjut usia) ? 

21. Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan lanjut usia 

yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

22. Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan sekunder, seperti kesehatan, rekreasi, dan hiburan 

lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

23. Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan sosial, seperti rasa aman, kasih sayang, dihargai, dan 

diterima di masyarakat bagi lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes ? 

24. Keterampilan apa saja yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

Faktor Pendukung dan Penghambat 

25. Bagaimana faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

26. Bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

LANSIA DI UNIT REHABILITASI SOSIAL PURBO YUWONO BREBES 

 

1. Identitas Diri 

A. Nama    :    

B. Usia    :    

C. Alamat    : 

D. Tempat dan tanggal lahir : 

E. Tanggal wawancara  : 

2. Pertanyaan Penelitian 

Gambaran Umum Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes  

1. Siapa yang menjadi pelopor berdirinya Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

2. Dimana letak/ lokasinya Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

3. Hal-hal apa saja yang melatar belakangi berdirinya Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes ? 

4. Apakah visi misi Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

5. Apakah tujuan Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

6. Apakah tugas pokok Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

7. Bagaimana struktur kepengurusan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

8. Berapa jumlah lansia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono  Brebes? 

 

Pengelola 
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9. Apa saja sarana dan prasarana yang terdapat di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes ? 

10. Dari mana anda memperoleh sumber dana ? 

11. Peran apa saja yang harus dimiliki pekerja sosial di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes ? 

Perencanaan  

12. Bagaimana pendekatan awal yang dilakukan pekerja sosial pada calon penerima manfaat di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

13. Apa tujuan dilakukannya pendekatan awal pada calon penerima manfaat ? 

14. Bagaimana bapak/ibu dalam mengasesmen calon penerima manfaat di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

15. Apa tujuan dilakukannya assessment (pendalaman masalah) pada calon penerima manfaat di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

16. Bagaimana cara mengintervensi pada penerima manfaat dalam pemberian pelayanan yang 

sesuai ? 

Pelaksanaan 

17. Kapan waktu/ jadwal pelaksanaan pelayanan bimbingan fisik, bimbingan mental/spiritual, 

bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes ? 

18. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan bimbingan fisik, 

bimbingan keagamaan/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 
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19. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan fisik, bimbingan 

mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes ? 

20. Pendekatan apakah yang digunakan pekerja sosial dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan 

fisik, bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

Evaluasi  

21. Bagaimana dalam memonitoring kegiatan pelayanan bimbingan di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes ? 

22. Bagaimana dan kapan dilakukannya terminasi ? 

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 

23. Bagaimanakah kondisi para lansia sebelum di tempatkan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes? 

24. Menurut bapak/ibu apakah indikator kesejahteraan sosial lanjut usia di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

25. Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan lanjut usia 

yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

26. Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan sekunder, seperti kesehatan, rekreasi, dan hiburan 

lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

27. Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan sosial, seperti rasa aman, kasih sayang, dihargai, dan 

diterima di masyarakat bagi lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes ? 
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Faktor Pendukung dan Penghambat 

28. Bagaimana faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

29. Bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL LANSIA DI UNIT REHABILITASI SOSIAL PURBO YUWONO BREBES 

 

1. Identitas Diri 

a. Nama    : 

b. Usia    : 

c. Jenis Kelamin   : 

d. Alamat    : 

e. Tempat dan tanggal lahir : 

f. Tanggal wawancara  : 

2. Pertanyaan Penelitian 

1. Sudah berapa lama bapak/ibu tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

2. Apa yang menyebabkan bapak/ibu masuk Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

3. Bagaimana perasaan bapak/ibu tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

4. Bagaimana sistem pelayanan bimbingan yang di terima bapak/ibu di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes ? 

5. Pelayanan bimbingan apa saja yang bapak/ibu ikuti di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Kabupaten Brebes ? 

6. Media pelayanan apa saja yang sering digunakan pekerja sosial dalam memberikan 

pelayanan bimbingan? 

Penerima Manfaat 

Lanjut Usia 
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7. Metode apa yang sering digunakan pekerja sosial dalam memberikan pelayanan bimbingan? 

8. Apakah ada perubahan pada diri Bapak/ibu setelah memperoleh pelayanan bimbingan di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

9. Bagaimana pekerja sosial dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

10. Menurut bapak/ibu bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan 

papan apakah sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan anda? 

11. Bagaimana pemenuhan kebutuhan kesehatan, rekreasi, keterampilan dan hiburan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

12. Bagaimana interaksi sosial antara bapak/ibu dengan pekerja sosial di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

13. Bagaimana bapak/ibu dalam kegiatan bimbingan keterampilan? keterampilan apa saja yang 

bapak/ibu ikuti ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL LANSIA DI UNIT REHABILITASI SOSIAL PURBO YUWONO BREBES 

 

1. Identitas Diri 

a. Nama    : Rojani   

b. Usia    : 50 Tahun  

c. Alamat    : Jl. Merdeka, No. 20 Tengki Rt 04/ Rw 01 

d. Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 16 Maret 1964 

e. Pendidikan Terakhir  : S1 

f. Tanggal wawancara  : 26 Maret 2014 

g. Waktu wawancara  : 09.00 – 10.45 Wib 

2. Pertanyaan Penelitian 

Peranan Pekerja Sosial 

Fasilitator  

1. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam mengidentifikasi masalah lanjut usia di             

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

     Informan   : Ya misalkan ada penerima manfaat yang dirasa menyimpang dari aturan, 

kami biasanya cari tahu dulu masalahnya itu apa, apa penyebabnya, dari situ 

baru kami tahu masalah yang sedang dihadapi dan kami cari solusinya secara 

bersama-sama. 

2.   Pewawancara : Bagaimana memfasilitasi kebutuhan lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes ?  

           Informan   : Misalnya jika ada simbah atau penerima manfaat yang ingin membuat 

keterampilan kami sudah siapkan semua bahan-bahannya, untuk 

Pekerja Sosial 
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memfasilitasi semua kebutuhan penerima manfaat kami harus tahu dulu 

kebutuhan penerima manfaat itu apa, penginnya apa, agar apa yang kami 

sediakan/ berikan itu sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat itu 

3.  Pewawancara  : Bagaimana pekerja sosial membina komunikasi serta relasi didalam      

menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan lansia di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

      Informan  :  Kami sebagai pekerja sosial membantu mengarahkan penerima manfaat untuk 

menjadi orang artinya walaupun udah tua kita dibangkitkan untuk menjadi 

orang yg berguna merubah perilaku penerima manfaat di masyarakat, 

merancangkan kegiatan home visit, kegiatan identifikasi, kegiatan bimbingan 

sosial dan keagamaan 

Perantara (Broker) 

4. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan 

yang tepat bagi penerima manfaat lanjut usia? 

           Informan : Dengan adanya Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono ini diharapkan lanjut 

usia yang terlantar dapat menikmati hidupnya secara wajar, artinya dapat 

merasakan kebahagiaan di usia tuanya, dengan terpenuhinya kebutuhan lanjut 

usia seperti kebutuhan spiritual, maupun kesehatan penerima manfaat 

5. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam menghubungkan penerima manfaat lanjut 

usia dengan sumber secara konsisten ? 

          Informan  : Sumbernya kan melalui pelayanan bimbingan, sebelum pelayanan bimbingan 

kami berikan ya harus ada kontrak dulu mba, dengan adanya persetujuan itu 

baru dilakukan pelayanan bimbingan yang tujuannya untuk meningkatkan 

kualitas hidup penerima manfaat lanjut usia. 

6. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya   

dengan kebutuhan penerima manfaat lanjut usia ? 
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      Informan  :  Biasanya untuk semua kegiatan pelayanan bimbingan yang sudah kami 

lakukan itu kami langsung adakan evaluasi, misalnya dari pihak puskesmas 

memberikan kegiatan posyandu ya kami nilai mulai dari penerima manfaat 

yang hadir itu berapa, terus perkembangannya bagaimana, ada kemajuan 

tidak pada simbahnya, dan kami menggunaan buku intik atau buku 

pengembangan bagi  kesehatan penerima manfaat. 

Mediator 

7. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam memediator penerima manfaat lanjut usia 

yang memiliki konflik ? 

     Informan : Pekerja sosial sebagai mediator misalnya simbah-simbah memerlukan 

pengobatan artinya tidak sanggup atau mampu maka terus kami hubungkan 

atau  di rujuk di rumah sakit, terus kalau penerima manfaat disini sudah sehat 

dan keluarganya siap menerima maka kami kembalikan ke keluarga penerima 

manfaat lanjut usia tersebut   

Pembela 

8. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia serta 

mengaitkannya dengan sumber yang ada? 

Informan   : Pemenuhan kebutuhan itu harus sesuai dengan kondisi penerima manfaat, 

seperti kebutuhan kesehatannya, kebutuhan rasa senangnya dan 

mengaitkannya itu ya dengan sumber pelayanan yang ada di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono 

Pelindung 

9. Pewawancara: Bagaimana sistem perlindungan bagi lanjut usia terlantar di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

          Informan :  Sistem perlindungan bagi penerima manfaat di UREHSOS ini ya melalui 

kontrak itu mbak, dengan adanya kontrak itukan berati kami sudah 
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melindungi Penerima manfaat dari awal di tetapkanya disini sampai 

simbahnya meninggal nanti. 

Perencanaan 

10. Pewawancara: Bagaimana cara/ langkah yang anda lakukan dalam persiapan pelayanan 

kepada penerima manfaat?  

     Informan : Persiapan dalam pelayanan seperti pelayanan spiritual, persiapannya kita 

menentukan nara sumber yang akan mengisi seperti pak ustad/ kiyai, untuk 

pelayanan keterampilan persiapannya yaitu menyediakan bahan/perlengkapan 

keterampilan 

11. Pewawancara : Bagaimana bapak/ibu dalam mengasesmen kebutuhan penerima manfaat di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

      Informan : Mengidentifikasi kebutuhan penerima manfaat, biasanya pihak kami 

melakukan pendekatan perorangan mbak, apalagi setiap kebutuhan penerima 

manfaat itu berbeda-beda meskipun yang ada disini adalah lansia. 

 

Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan 

12. Pewawancara : Program pelayanan apa saja yang diberikan kepada penerima manfaat lanjut  

usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono ? 

            Informan : Pelayanan bimbingan fisik, pelayanan sosial, pelayanan mental/ spiritual 

meliputi ceramah kerohanian, kegiatan pengajian, kegiatan membaca Al-

Qur’an, ziarah kubur yang dilakukan setiap malam jum’at kliwon, kegiatan 

ziarah kubur dilakukan untuk mengenang teman-teman mereka yang sudah 

meninggal, disamping itu juga mengingatkan kepada penerima manfaat 

bahwa suatu saat akan menyusul mereka, pemeriksaan medis yang dilakukan 

setiap satubulan sekali, seperti pemeriksaan darah dan pemberian obat-

obatan.  
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13.Pewawancara : Kapan waktu/ jadwal pelaksanaan pelayanan fisik, bimbingan 

mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

           Informan :  Waktu pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan oleh 

Unit Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono untuk pemeriksaan medis 

dilakukan setiap satu bulan sekali, biasanya melalui kegiatan posyandu lansia 

yang meliputi pemeriksaan darah/ tensi, pengukuran berat badan, dan 

pemberian obat-obatan 

14. Pewawancara : Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan bimbingan 

fisik, bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan 

keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

         Informan : Waktu pelaksanaan pelayanan bimbingan fisik, keagamaan, dan pelayanan 

bimbingan sosial dan pelayanan bimbingan keterampilan itu dua jam mbak 

15. Pewawancara : Pendekatan apakah yang digunakan pekerja sosial dalam pelaksanaan 

pelayanan bimbingan fisik, bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan 

bimbingan keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

           Informan : Pendekatan yang digunakan untuk bimbingan fisik, keagamaan, sosial dan 

keterampilan adalah menggunakan pendekatan personal/ individu yaitu 

pekerja sosial memberikan bimbingan secara individu agar pesan yang 

disampaikan bisa mengena bagi penerima manfaat lanjut usia. 

16. Pewawancara : Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan fisik, 

bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Kabupaten Brebes ? 

         Informan: Seluruh penerima manfaat lanjut usia, pekerja sosial dan nara sumber teknis 

yang ada di UREHSOS Purbo Yuwono 

17. Pewawancara : Metode apakah yang digunakan pekerja sosial dalam pelaksanaan pelayanan 

bimbingan fisik, bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan 
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bimbingan keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Kabupaten Brebes? 

             Informan : Pada dasarnya metode dalam memberikan pelayanan itu ada tiga mbak, yang 

pertam metode perorangan, kedua metode kelompok, dan terakhir metode 

masyarakat. sedangkan metode yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan 

bimbingan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono ini menggunakan 

metode perorangan dan metode kelompok mbak 

18. Pewawancara : Media apakah yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan ? 

              Informan: Komunikasi langsung dengan penerima manfaat lanjut usia 

19 Pewawancara : Bagaimana dalam mengevaluasi kegiatan pelayanan bimbingan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Kabupaten Brebes ? 

            Informan: Evaluasi yang dilakukan yaitu pada saat pelaksanaan berlangsung terkadang 

juga setelah selesai pelaksanaan mbak 

Kesejahteraan Sosial Lansia 

20. Pewawancara : Bagaimana indikator kesejahteraan sosial kepada lanjut usia ? 

     Informan    : Indikator kesejahteraan sosial lanjut usia ya terpenuhinya kebutuhan 

spiritual nya mbak, dan yang paling utama kebutuhan kesehatan atau 

kebutuhan fisiknya seperti makannya, pakaiannya dan interaksi sosial yang 

baik dengan masyarakat 

21. Pewawancara: Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan 

papan lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Kabupaten Brebes? 

         Informan    :  Makanan kami berikan tiga kali sehari mbak, pagi siang dan sore, selain itu 

juga kami sediakan snack setiap pagi dan sore, susu, ya kita lebih perhatikan 

kepada asupan gizinya penerima manfaat itu, kalau tempat tidur, mulai dari 

kasur sampai selimut kita sediakan 
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22. Pewawancara : Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan sekunder, seperti kesehatan, rekreasi, 

dan hiburan lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Kabupaten Brebes ? 

            Informan : Pemeriksaan medis dilakukan setiap satu bulan sekali, biasanya melalui 

kegiatan posyandu lansia yang meliputi pemeriksaan darah/ tensi, pengukuran 

berat badan, dan pemberian obat-obatan. 

23. Pewawancara : Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan sosial, seperti rasa aman, kasih sayang, 

dihargai, dan diterima di masyarakat bagi lanjut usia yang ada di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman terkadang kita ajak simbah 

untuk bercanda sebelum kegiatan pelayanan bimbingan di mulai, biar simbah 

itu tidak tegang, jadi tenang dalam mengikuti kegiatan bimbingan tanpa ada 

paksaan mbak,  

24. Pewawancara : Keterampilan apa saja yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes ? 

            Informan : Keterampilan membuat keset dari kain perca, keterampilan membuat telur 

asin, keterampilan membuat sapu dari ijuk, terus keterampilan membuat 

keranjang dari bambu 

Faktor Pendukung dan Penghambat 

25. Pewawancara : Bagaimana faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Kabupaten Brebes ? 

            Informan : Yang jelas dana dari pemerintah mbak, kemudian sarana-prasarana/ 

perlengkapan pelayanan bimbingan. 

26. Pewawancara : Bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Kabupaten Brebes ? 

          Informan    : Faktor penghambat pelayanan pasti ada mbak, seperti kesehatan penerima 

manfaat yang tidak memungkinkan, serta jumlah personel yang tidak 

sebanding dengan penerima manfaat mbak 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL LANSIA DI UNIT REHABILITASI SOSIAL PURBO YUWONO BREBES 

 

1. Identitas Diri 

a. Nama    : Rustinah   

b. Usia    : 47 Tahun  

c. Alamat    : Kelampok Rt 1/Rw 1 Wanasari Brebes 

d. Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 9 Juni 1967 

e. Pendidikan Terakhir  : SMA 

f. Tanggal wawancara  : 27 Maret 2014  

g. Waktu wawancara  : 11.00 – 11.55 Wib 

 

2. Pertanyaan Penelitian 

Peranan Pekerja Sosial 

Fasilitator  

1. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam mengidentifikasi masalah lanjut usia di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

     Informan    : Identifikasi disini ada dua mbak, identifikasi itu menurut kebutuhan, 

penerima manfaat mengikuti kriteria yang mana, apa mengikuti yang tidak 

potensial, atau yang potensial kita kelompokkan supaya tidak terjadi 

kesalahan dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat lanjut usia sesuai 

dengan masalahnya 

2. Pewawancara: Bagaimana memfasilitasi kebutuhan lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes ? 

Pekerja Sosial 
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          Informan : Pekerja sosial sebatas memfasilitasi dan memotivasi, membina penerima 

manfaat agar  tidak bingung dalam pelaksanaan pelayanan, dikarenakan 

penerima manfaat yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono ini 

adalah lanjut usia yang terlantar, baik potensial maupun tidak potensial 

seperti perlengkapan terapi meliputi kursi roda, maupun tongkat penyangga 

3. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial membina komunikasi serta relasi didalam 

menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan lansia di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

        Informan:  Komunikasi yang baik harus kita bangun antara pekerja sosial dengan 

simbah, atau antara simbah dengan simbah yang lain, dengan komunikasi 

yang baik simbah itu merasa dihargai di lingkungannya itu. 

Perantara (broker) 

4. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan 

yang tepat bagi penerima manfaat lanjut usia? 

       Informan :  Ya kami berusaha untuk melokalisir atau membatasi sumber-sumber apa yang 

tepat untuk kami berikan kepada lanjut usia kaitannya dalam meningkatkan 

kualitas hidup lansia seperti pelayanan bimbingan keterampilan, kami tidak 

akan memberikan keterampilan yang susah atau istilahnya tingkat 

kerumitannya itu lebih banyak dan itu tidak tepat bagi lanjut usia, jadi kami 

berikan keterampilan yang sesuai dengan kodisi fisiknya misalnya seperti itu 

mbak. 

5. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam menghubungkan penerima manfaat lanjut 

usia dengan sumber secara konsisten ? 

       Informan :  Sebagai pekerja sosial kami berusaha untuk menghubungkan penerima 

manfaat dengan sumber-sumber yang telah kami sediakan seperti 

kesehatannya, bimbingannya yang telah kami rancang untuk memenuhi 

kebutuhan hidup lanjut usia tersebut. 
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6. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya 

dengan kebutuhan penerima manfaat lanjut usia ? 

       Informan :  Semua kegiatan pelayanan yang ada di UREHSOS adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial lansia melalui pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan penerima manfaat itu. Artinya setiap kegiatan baik kegiatan 

pemeriksaan medis, keagamaan atau spiritual kami selalu melakukan evaluasi 

tujuannya untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya, artinya sesuai 

tidak dengan harapan kami maupun bagi penerima manfaat itu sendiri 

Mediator 

7. Pewawancara: Bagaimana pekerja sosial dalam memediator penerima manfaat lanjut usia 

yang memiliki konflik ? 

       Informan: Mediator disini itu kan sebagai penengah kepada penerima manfaat jika ada 

masalah, pernah waktu itu simbahnya mungkin lupa menaruh uangnya 

dimana, dan simbahnya itu mencurigai kepada simbah yang lain yang 

kebetulan satu kamar dengannya, karena di tuduh mengambil uang akhirnya 

simbahnya jadi tidak terima, berantem mbak antara simbah itu, melihat 

peristiwa itu akhirnya pekerja sosial melerai simbahnya dan membantu 

mencarinya, akhirnya ketemu dan saat itu juga simbahnya kami suruh minta 

maaf kepada simbah yang di curigai itu, takutnya kalau hal itu dibiarkan 

nantinya akan mengganggu penerima manfaat lanjut usia yang lainnya gitu 

mbak. 

Pembela 

8. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia dan 

mengaitkannya dengan sumber yang ada? 

    Informan         :  Untuk kegiatan yang akan kami berikan entah itu dari panti maupun dari 

masyarakat yang mengadakan suatu kegiatan kepada penerima manfaat lanjut 

usia kami selalu mempertimbangkan sesuai tidak dengan kebutuhan/ kondisi 

penerima manfaat, dan seandainya kegiatan itu tidak baik bagi kondisi 

penerima manfaat maka kami sebagai pembela berhak untuk tidak 
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mengadakan kegiatan tersebut, begitupun sebaliknya jika simbah/ lansia 

senang dengan kegiatan tersebut kami akan mendukung kegiatan itu” 

Pelindung  

9. Pewawancara : Bagaimana sistem perlindungan bagi lanjut usia terlantar di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

       Informan :  lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono ini tergolong 

dalam kategori yang tidak beruntung mba dalam arti secara ekonomi baik 

memiliki keluarga maupun tidak memiliki keluarga dengan memberikan 

perawatan  sama halnya dengan memberikan perlindungan  pada lansia agar 

mendapat pengasuhan  yang layak seperti  cukup kebutuhan makan dan 

gizinya, cukup perawatannya, sosial maupun rohaninya 

Persiapan  

10.  Pewawancara : Bagaimana cara/ langkah yang anda lakukan dalam 

persiapan pelayanan kepada penerima manfaat?  

       Informan : Persiapan pelayanan yang dilakukan melalui pendekatan awal, kontrak di 

tempatkan di sini, setelah kontrak kemudian kami beri pelayanan. Dimana 

pekerja sosial disini itu sebagai pendamping, mediator, tenaga profesional, 

fasilitator kaya gitu untuk memfasilitasi antara penerima manfaat dengan 

yang lainnya kaya gitu. 

11. Pewawancara : Bagaimana bapak/ibu dalam mengasesmen kebutuhan penerima manfaat di  

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan :  Asesmen disini ada dua, asesmen itu menurut kebutuhan apakah penerima 

manfaat itu mengikuti kriteria mana kan penerima manfaat itu ada yang sudah 

jompo tidak bisa apa-apa/ tidak potensial dan potensial, kebutuhannya apa, 

kita pilah-pilah jangan sampai campur aduk antara penerima manfaat 

potensial dengan penerima manfaat yang tidak potensial. 

Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan 
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12. Pewawancara : Program pelayanan apa saja yang diberikan kepada penerima manfaat lanjut 

usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono ? 

           Informan : Program pelayanan fisik dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti 

penyediaan makanan, pengaturan asupan makanan, pakaian, pemeriksaan 

kesehatan dan tempat tidur yang layak bagi penerima manfaat tujuannya agar 

penerima manfaat bahagia dan sejahtera. Program pelayanan bimbingan 

sosial seperti kegiatan terapi kelompok yang dilakukan dalam dua minggu 

sekali biasanya ada tiga sampai lima orang, pelayanan keagamaan spiritual 

yaitu dengan memotivasi para lanjut usia agar lebih semangat lagi menjalani 

hidupnya di Unit Rehabilitasi Sosial, lebih taat beribadah karena pada 

dasarnya semua manusia akan kembali ke sisi-Nya dan kita tidak tahu kapan 

tuhan akan mengambil nyawa kita sehingga para lanjut usia lebih tergerak 

hatinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Disamping kegiatan di 

dalam panti juga kami mengadakan kegiatan diluar seperti pengajian atau 

yasinan ini dilakukan agar penerima manfaat tidak jenuh. Dan terakhir dalam 

memenuhi kebutuhan keterampilan lansia, saya sebagai pekerja sosial juga 

selaku pengajar keterampilan saya ajarkan berupa kerajinan membuat keset, 

membuat anyaman dari bambu dan adapun bahan-bahannya disediakan oleh 

panti, dalam memenuhi kebutuhan lansia itu tidak mesti pekerja sosial yang 

membimbing tetapi bisa juga sesame lansia yang memiliki hobi yang sama, 

saya dan beberapa petugas hanya memberi motivasi agar mereka lebih giat 

lagi dalam mengembangkan keterampilan dan hobinya 

13. Pewawancara : Kapan waktu/ jadwal pelaksanaan pelayanan fisik, bimbingan 

mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono  Brebes ? 

            Informan :  Kegiatan bimbingan dilakukan setelah penerima manfaat melakukan 

aktivitasnya seperti makan, mandi, bersih-bersih, pelaksanaannya dari jam 

08.00 sampai jam 09.00 hari selasa dan kamis bimbingan keagamaan, rabu 
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keterampilan, jum’at kami adakan senam lansia ya kegiatannya sesuai dengan 

jadwal yang sudah ada 

14. Pewawancara : Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan bimbingan 

fisik, bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan 

keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

             Informan : Satu jam mbak 

15. Pewawancara : Pendekatan apakah yang digunakan pekerja sosial dalam pelaksanaan 

pelayanan bimbingan fisik, bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan 

bimbingan keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

             Informan : Menggunakan pendekatan personal atau individu selain itu juga 

menggunakan pendekatan kelompok 

16. Pewawancara: Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan fisik, 

bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

             Informan:  Karena kegiatan pelayanan di tujukkan pada penerima manfaat jadi semua 

simbah disini harus ikut kecuali yang sakit, pekerja sosial, dan pengisi 

kegiatan bimbingan 

17. Pewawancara : Metode apakah yang digunakan pekerja sosial dalam pelaksanaan pelayanan 

bimbingan fisik, bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan 

bimbingan keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

             Informan : Metode yang digunakan di Unit Rehabilitasi Sosial ini ada tiga, pertama 

metode individu (face to face), kelompok dan community atau bermasyarakat 

mbak 

18. Pewawancara: Media apakah yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan ? 
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             Informan: Media yang digunakan cuma face to face, door to door kalau media dalam 

elektronik masih terbatas, media yang digunakan dalam pelayanan di  Unit 

Rehabilitasi Sosial ini masih manual mbak 

19. Pewawancara: Bagaimana dalam mengevaluasi kegiatan pelayanan bimbingan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Evaluasi pelaksanaan pelayanan dilakukan ya pada saat kegiatan itu mbak, 

kalau untuk kesehatan itu menggunakan buku pengembangan penerima 

manfaat atau buku pemecahan masalah 

Kesejahteraan Sosial Lansia 

20. Pewawancara: Bagaimana indikator kesejahteraan sosial kepada penerima manfaat lansia ? 

            Informan : Kebutuhan primer dan sekunder penerima manfaat lanjut usia terpenuhi 

21. Pewawancara : Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan 

papan lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

            Informan : Untuk makan itu sehari tiga kali, setiap harinya makanan yang diberikan itu 

menunya berbeda-beda agar simbahnya tidak bosan dengan menu makanan 

yang itu-itu terus, makanan yang di berikan pun tidak asal makanan yang 

penting simbahnya dikasih makan itu tidak mbak kami juga memperhatikan 

gizinya sesuai tidak dengan kebutuhan lansia, untuk tempat tinggal kayaknya 

dimasyarakat dengan di UREHSOS lebih baik di UREHSOS pakainya 

spingbed saat belum di UREHSOS tidurnya itu tidak pake kasur, jauh lebih 

baik di sini malah, untuk pakain disini malah sampai kelebihan mbak, pakaian 

untuk bimbingan keagamaan, kegiatan senam dengan harian itu berbeda-beda 

agar terawasi dan terarah. 

22. Pewawancara : Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan sekunder, seperti kesehatan, rekreasi, 

dan hiburan lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes ? 
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             Informan: Kesehatan ada poliklinik disini, rekreasi dilakukan setahun sekali biasanya ke 

pantai, hiburannya nonton TV, karaoke atau sekedar nyanyi-nanyi, dan 

rebana 

23. Pewawancara: Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan sosial, seperti rasa aman, kasih sayang, 

dihargai, dan diterima di masyarakat bagi lanjut usia yang ada di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

             Informan : Kami memberikan kenyamanan dan ketenangan di UREHSOS ini,  

24. Pewawancara : Keterampilan apa saja yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes ? 

            Informan : Membuat keset dari kain sisa, sapu dari ijuk kelapa, keranjang dari bamboo 

semua bahan keterampilan sudah kami sediakan dari sini penerima manfaat 

tinggal menggunakannya saja jika mau membuat kerajinan.  

Faktor Pendukung dan Penghambat 

25. Pewawancara : Bagaimana faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan:  Faktor Pendukung dalam pelaksanaan pelayanan adalah fasilitas/ sarana 

prasarana, seperti adanya ruang aula untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan/ 

bimbingan, ruangan kesehatan. kerjasama antara Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono dengan beberapa instansi daerah seperti kantor dinas 

kesehatan, puskesmas, departemen agama serta masyarakat yang telah 

mendukung dalam melaksanakan pelayanan kepada lanjut usia, serta dana 

dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia terlantar 

secara gratis 
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26. Pewawancara: Bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan:  Faktor penghambat pelayanan pasti ada ya mbak, seperti kesehatan penerima 

manfaat yang tidak memunginkan, penerima manfaat dengan latar belakang 

yang berbeda-beda ada yang tidak mengerti mengenai agama, apa itu shalat 

jadi dalam kegiatan pelayanan bimbingan kami itu harus sabar, Sumber daya 

manusianya yang masih kurang artinya tenaga pegawai yang tidak sebanding 

dengan jumlah penerima manfaat mbak,  
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL LANSIA DI UNIT REHABILITASI SOSIAL PURBO YUWONO BREBES 

 

1. Identitas Diri 

a. Nama    : Muflikh   

b. Usia    : 50 Tahun 

c. Alamat    : Gandasuli Rt 01/Rw 02 Brebes 

d. Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 23 Juni 2014 

e. Pendidikan Terakhir  : D3 

f. Tanggal wawancara  : 28 Maret 2014 

g. Waktu Wawancara  : 10.00 – 11.00 Wib 

2. Pertanyaan Penelitian 

Peranan Pekerja Sosial 

Fasilitator  

1. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam mengidentifikasi masalah lanjut usia di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

       Informan : Untuk mengidentifikasi masalah penerima manfaat kami lakukan pendekatan 

secara individu atau personal, dengan pendekatan personal lanjut usia akan 

lebih bebas dalam mengungkapkan masalah-masalah yang sedang dihadapi, 

dan kami juga tau masalah penerima manfaat itu apa jadi dalam 

menyelesaikan masalah penerima manfaat itu jadi lebih mudah mbak. 

2. Pewawancara : Bagaimana memfasilitasi kebutuhan lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes? 

Pekerja Sosial 
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           Informan : Penerima manfaat lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono ini yang tergolong dalam lanjut usia potensial dan tidak potensial 

kami berupaya selalu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan 

tujuan agar lanjut usia menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya 

sebelum di tempatkan disini, untuk lanjut usia yang potensial kami telah 

menyiapkan sarana atau bahan dalam pembuatan kerajinan jika ada penerima 

manfaat yang ingin membuat keterampilan kami sediakan dan penerima 

manfaat tinggal menggunakannya sesuai dengan keinginan dan kemampuan 

penerima manfaat begitu juga untuk bimbingan spiritual seperti perlengkapan 

sholat, buku-buku agama, maupun bimbingan fisik seperti kursi roda 

3. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial membina komunikasi serta relasi didalam 

menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan lansia di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

             Informan: Gini mbak pada intinya komunikasi itu penting, misalnya besok ada kegiatan 

apa kami informasikan dulu, melalui kegiatan sharing disitu kami harus bisa 

menghargai pendapat-pendapat yang disampaikan oleh simbah-simbahnya, 

apalagi setiap orang memiliki pengalaman dan pendapat yang berbeda-beda 

Perantara (broker) 

4. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan 

yang tepat bagi penerima manfaat lanjut usia? 

       Informan : Sumber adalah sesuatu yang digunakan pekerja sosial maupun penerima 

manfaat dalam proses pemecahan masalah, misalnya dalam bentuk 

pelaksanaan pelayanan bimbingan bagi lanjut usia agar mereka tetap dihargai 

dan berguna baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. 

5. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam menghubungkan penerima manfaat lanjut 

usia dengan sumber secara konsisten ? 

      Informan : Dalam hal ini kami menghubungkan penerima manfaat atau lanjut usia 

terlantar dengan dinas-dinas instansi yang terkait yang dapat memberikan 
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informasi pelayanan contohnya ya dinas kesehatan atau puskesmas melalui 

program posyandu bagi lanjut usia mbak 

6. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya 

dengan kebutuhan penerima manfaat lanjut usia ? 

           Informan :  Semua sumber-sumber pelayanan yang kami berikan kepada penerima 

manfaat seperti sumber kesehatan misalnya posyandu dalam kegiatannya 

selalu kami evaluasi, apapun yang kami lakukan pasti kami lakukan penilaian 

tujuannya ya untuk mengetahui keberhasilan pelayanan yang kami berikan, 

Mediator 

7. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam memediator penerima manfaat lanjut usia 

yang memiliki konflik ? 

      Informan : Ya kami berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi penerima 

manfaat/ lanjut usia tersebut agar supaya masalah itu tidak berlarut-larut. 

Pembela 

8. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia serta 

mengaitkannya dengan sistem sumber? 

Informan        : Sebelum dilakukannya pelayanan kami disini sebagai pekerja sosial selalu 

menyampaikan informasi dengan pihak keluarga  yang akan menitipkan 

orang tuanya ke Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono, agar mau merawat 

orang tuanya/lansia, karena bagaimanapun keluarga merupakan tempat yang 

paling baik bagi lansia daripada di tempatkan di panti,  akan tetapi 

kenyataannya keluarga lansia/simbah tersebut tidak mampu untuk merawat/ 

memenuhi kebutuhannya karena beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, dan 

ketika keluarga sudah memutuskan untuk menitipkan disini, kami sebagai 

pekerja sosial selalu berusaha mendampingi penerima manfaat dalam 

memenuhi kebutuhannya 

Pelindung  
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9. Pewawancara : Bagaimana sistem perlindungan bagi lanjut usia terlantar di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Sistem perlindungan bagi lanjut usia yang ada di UREHSOS ini ya melalui 

sistem     kontrak sesuai dengan perjanjian, dari di tetapkannya disini sampai 

meninggal nanti dan seandainya penerima manfaat itu meninggal dan tidak 

memiliki keluarga atau memiliki keluarga tetapi pada saat perjanjian sampai 

meninggal disini ya kami makamkan sesuai dengan agamanya dan itu berati 

sudah menjadi tanggung jawab dari pihak UREHSOS Purbo Yuwono Brebes 

Perencanaan  

10. Pewawancara : Bagaimana cara/ langkah yang anda lakukan dalam persiapan pelayanan  

kepada penerima manfaat?  

          Informan : Sebelum pelayanan di berikan, terlebih dahulu kami melakukan pendekatan 

awal, dimana tujuan dilakukannya pendekatan awal ini untuk mengetahui 

keberadaan dan kondisi penerima manfaat, baru setelah itu kami adakan 

kontrak, kontrak yang dimaksud disini kesediaan dalam memenuhi 

perlengkapan administrasi/ persyaratan melalui formulir yang di setujui oleh 

pihak keluarga atau masyarakat yang menyerahkan lansia di unit rehabilitasi 

ini dan jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi baru di lakukannya 

pelayanan  

11. Pewawancara : Bagaimana bapak/ibu dalam mengasesmen kebutuhan penerima manfaat di  

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

           Informan :  Identifkasi kebutuhan penerima manfaat disini seperti pakaian bagi penerima 

manfaat, makanan yang diperlukan penerima manfaat, kebutuhan gizinya 

bagaimana, kebutuhan kesehatnnya, pada intinya identifikasi kebutuhan di 

lakukan agar supaya pelayanan yang di berikan nantinya tepat dengan apa 

yang dibutuhkan oleh penerima manfaat 

Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan 
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12. Pewawancara : Program pelayanan apa saja yang diberikan kepada penerima manfaat lanjut 

usia di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono ? 

            Informan : Kegiatan pelayanan fisik di sini ya diantaranya melalui kegiatan olah raga 

yaitu senam lansia, tujuannya ya untuk meningkatkan kebugaran PM lansia, 

yang di pimpin langsung oleh instruktur senam khusus lajut usia mbak, tugas 

kami dalam kegiatan senam ya mendampingi penerima manfaat, pelayanan 

spiritual ini dilakukan untuk mendekatkan penerima manfaat dengan Tuhan, 

pelayanan sosial biasanya kami adakan rekreasi atau wisata mbak, kadang ke 

randu sanga, guci, ke kuningan  tujuannya agar penerima manfaat merasa 

senang dan bahagia. Untuk kegiatan keterampilan kami terkadang 

mendatangkan narasumber teknis namun tidak jarang juga pekerja sosial yang 

membimbing dan melatih penerima manfaat dalam keterampilan, dalam 

kegiatan keterampilan biasanya pekerja sosial mempersiapkan semua bahan 

yang akan digunakan, seperti pembuatan keset kami sediakan kain perca, 

spadran atau alat untuk membuat keset, ijuk untuk membuat sapu semuanya 

kami siapkan dari sini penerima manfaat tinggal menggunakan sesuai dengan 

minatnya dan kalau sudah jadi hasil kerajinannya kami evaluasi seperti itu 

13. Pewawancara: Kapan waktu/ jadwal pelaksanaan pelayanan fisik, bimbingan 

mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono  Brebes ? 

            Informan : Waktu pelaksanaan pelayanan itu sesuai dengan jadwal yang ada disini mbak, 

untuk jadwal pelayanannya setiap hari senin itu pembinaan rekreasi, selasa 

bimbingan rohani/spiritual, rabu bimbingan keterampilan, kamis bimbingan 

rohani/spiritual dan untuk hari jum’at itu kerja bakti. Ada juga kegiatan 

terapi/ sharing kelompok bagi penerima manfaat yang suka kabur, lompat 

pagar, kadang juga ada yang suka minta-minta, biasanya kami dekati 

penerima manfaat itu kita kumpulkan dan kami kasih masukan dan arahan, 

kalau pendekatannya itu kami lakukan secara individu tetapi karena 

masalahnya hampir sama yaitu mengenai tingkah laku penerima manfaat 

tujuannya selain untuk memperbaiki tingkah laku penerima manfaat juga agar 
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penerima manfaat itu mau mematuhi dan menaati peraturan yang sudah ada di 

Unit Rehabilitasi Sosial ini mbak 

14. Pewawancara : Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan bimbingan 

fisik, bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan 

keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

             Informan : Waktu yang digunakan dalam pelayanan bimbingan antara satu sampai dua 

jam mbak. 

15. Pewawancara : Pendekatan apakah yang digunakan pekerja sosial dalam pelaksanaan 

pelayanan bimbingan fisik, bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan 

bimbingan keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

         Informan : Pendekatan yang digunakan lebih pada individu, meskipun dalam 

pelaksanaannya itu secara kelompok 

16. Pewawancara : Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan fisik, 

bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

             Informan : Semua warga penghuni UREHSOS Purbo Yuwono  

17. Pewawancara : Metode apakah yang digunakan pekerja sosial dalam pelaksanaan pelayanan 

bimbingan fisik, bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan 

bimbingan keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

            Informan : Metode yang digunakan disini adalah wawancara, individu, ada yang 

kelompok, dan tatap langsung 

18. Pewawancara : Media apakah yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan ? 

            Informan : Media yang digunakan disini disesuaikan dengan pelayanan yang akan di 

berikan, misalnya bimbingan rohani/ mental menggunakan ustad dari 

kementrian agama, untuk senam menggunakan tape recorder begitu mbak 

19. Pewawancara : Bagaimana dalam mengevaluasi kegiatan pelayanan bimbingan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Setiap pelayanan dilakukan biasanya kami langsung memantau, atau menilai. 

Dan biasanya kami menngunakan buku perkembangan mbak. , untuk 

mengetahui berhasil atau tidaknya pelayanan yang telah kami lakukan dengan 

harapan 
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Kesejahteraan Sosial Lansia 

20. Pewawancara : Bagaimana indikator kesejahteraan sosial penerima manfaat (lanjut usia) ? 

             Informan : Indikator yang penting penerima manfaat merasa nyaman, dan tenang. Pada 

intinya terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder, sosial, jadi mereka akan 

aman, nyaman dan tenang 

21. Pewawancara : Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan 

papan lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

             Informan : Makan sehari 3 kali, setiap pagi, siang dan sore, untuk snack 2 kali pagi dan 

sore, pakaian untuk senam dan kegiatan keagamaan juga ada, setiap lebaran 

penerima manfaat mendapat satu setel pakaian 

22. Pewawancara : Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan sekunder, seperti kesehatan, rekreasi, 

dan hiburan lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes ? 

            Informan : Kegiatan rekreasi, untuk rekreasi atau wisata biasanya kami ke pantai randu 

sanga, ke pemandian air panas atau guci, ke kuningan tujuannya ya agar 

supaya simbahnya seneng artinya tidak bosan, jadi sekali-kali kami adakan 

kegiatan keluar panti seperti itu 

23. Pewawancara : Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan sosial, seperti rasa aman, kasih sayang, 

dihargai, dan diterima di masyarakat bagi lanjut usia yang ada di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

             Informan : Ya kami adakan kegiatan rekreasi, untuk rekreasi atau wisata biasanya kami 

ke pantai randu sanga, ke pemandian air panas atau guci, ke kuningan 

tujuannya ya agar supaya simbahnya seneng artinya tidak bosan, jadi sekali-

kali kami adakan kegiatan keluar panti seperti itu 

24. Pewawancara : Keterampilan apa saja yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes ? 
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           Informan : Keterampilan membuat keset, membuat sapu dari serabut kelapa, keranjang 

dari bambu dan telur asin, untuk keterampilan terkadang mendatangkan 

narasumber teknis dan tidak jarang juga pekerja sosial yang mengarahkan 

pada penerima manfaat, untuk kegiatan keterampilan biasanya dilakukan di 

ruang aula kadang juga di depan asrama. Keterampilan yang diberikan kami 

sesuaikan dengan minat penerima manfaat, misalnya penerima manfaat 

pengin membuat keset kami arahkan tujuannya supaya lansia dapat 

mengembangkan bakat masing-masing dan tanpa ada paksaan 

Faktor Pendukung dan Penghambat 

25. Pewawancara : Bagaimana faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Yang jelas dana APBD 1 mbak, kemudian sarana prasarana yang sangat 

menunjang dalam pelayanan 

26. Pewawancara : Bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Penerima manfaat itu sendiri mbak, apalagi penerima manfaat disini dari 

kalangan terlantar, jadi untuk diajak baik dalam kegiatan pelayanan itu sangat 

susah tetapi kami tetap berusaha untuk menorong dan memotivasi PM, tenaga 

pegawai yang sedikit, sehingga dalam pelayanan itu sangat minim tenaga, 

apalagi dengan 100 orang penerima manfaat 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL LANSIA DI UNIT REHABILITASI SOSIAL PURBO YUWONO BREBES 

 

1. Identitas Diri 

a. Nama    : Sugeng Priyatno   

b. Usia    : 48 Tahun   

c. Alamat    : Tegal 

d. Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 4 september 1965 

e. Tanggal wawancara  : 1 April 2014 

f. Waktu wawancara  : 10.00 – 11.30 Wib 

g. Pendidikan   : Magister/ S2 

 

2. Pertanyaan Penelitian 

Gambaran Umum Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

1. Pewawancara : Bagaimana sejarah berdirinya Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes? 

      Informan : Sejarah berdinya pada tahun 1919 pada waktu jaman pemerintahan belanda, 

dimana tempat ini menjadi tempat penampungan para korban perang. 

kemudian pada tahun 1949 diresmikannya menjadi Panti Wredha Purbo 

Yuwono oleh pemerintah daerah Brebes. Untuk lebih jelasnya semua sudah 

ada di selayang pandang dan buku. 

Pengelola 
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2. Pewawancara : Siapa yang menjadi pelopor berdirinya Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes ? 

           Informan : Yang melopori berdirinya waktu itu bapak Bupati Brebes yang kedua yaitu 

Bapak RMT. Marto Tjondro Negoro  

3. Pewawancara : Dimana letak/ lokasinya Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

           Informan : Untuk letak/ lokasi Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono di sebelah barat 

pasar bawang merah lama, sebelah utara pasar kelampok, sebelah timur 

kantor polsek wanasari, sebelah barat perumahan penduduk kelampok, dan 

lokasi Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono beralamat di jl. Raya 

Kelampok No 69 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes mbak.. 

4. Pewawancara : Hal-hal apa saja yang melatar belakangi berdirinya Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes ? 

         Informan :  Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti lansia 

terlantar, lansia terlantar yang diamksud disini adalah lansia yang tidak punya 

tempat tinggal punya keluarga tetapi di telantarkan yang jelas itu mbak. 

5. Pewawancara : Bagaimana visi dan misi Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

           Informan : Visinya yaitu terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang 

professional dan berkelanjutan, untuk misinya bisa dilihat di buku pedoman 

pelayanan sosial Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono  

6. Pewawancara : Apakah tujuan Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ?  

          Informan : Terpenuhinya kebutuhan lanjut usia terlantar serta mengupayakan perubahan 

dan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia 

7. Pewawancara : Apakah tugas pokok Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 
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          Informan : Tugas pokoknya ya memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia 

berupa penampungan, perawatan, dan penyantunan agar penerima manfaat 

lanjut usia dapat menikmati hari tuanya dengan rasa tentram mbak. 

8. Pewawancara : Bagaimana struktur kepengurusan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes ? 

         Informan : Untuk struktur pengurusan itu di sesuaikan dengan tugas masing-masing 

pegawai, nanti bisa dilihat di papan struktur organisasi 

9. Pewawancara : Berapa jumlah lansia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes? 

           Informan : Jumlah lanjut usia pada tahun 2014 disini 100 orang mbak 

10. Pewawancara : Apa saja sarana dan prasarana yang terdapat di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes ? 

            Informan : Sarana prasarana yang terdapat disini seperi, ruang aula, rumah dinas, sudah 

kami tuliskan di buku pedoman pelaksanaan pelayanan jadi mbak bisa lihat. 

 

11. Pewawancara : Dari mana anda memperoleh sumber dana ? 

             Informan : Sumber dana dari dinas sosial propinsi atau APBD 1 mbak 

12. Pewawancara : Peran apa saja yang harus dimiliki pekerja sosial di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes ? 

           Informan : Peranan pekerja sosial selain sebagai pendamping juga harus memiliki peran 

sebagai fasilitator atau motivator, mediator maupun pelindung bagi penerima 

manfaat 

Perencanaan  



 

 

 

 

152 

13. Pewawancara : Bagaimana pendekatan awal yang dilakukan pekerja sosial pada calon 

penerima manfaat di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

         Informan : Pekerja sosial melakukan survey atau pemeriksaan sesuai hasil laporan 

masyarakat atau pihak kelurahan untuk membuktikan benar atau tidaknya 

bahwa di daerah tersebut terdapat lanjut usia terlantar, setelah dilakukannya 

survey baru kami melakukan penerimaan mbak berdasarkan kesepakatan 

antara kedua belah pihak, jika masih mempunyai keluarga ya keluarganya 

yang menyerahkan dan seandainya lansia tersebut tidak memiliki keluarga di 

wakilkan oleh pihak kelurahan dimana lansia itu tinggal 

14. Pewawancara : Apa tujuan dilakukannya pendekatan awal pada calon penerima manfaat ? 

            Informan : Tujuan dilakukannya pendekatan awal ya untuk mengetahui kondisi, maupun 

masalah calon penerima manfaat 

15. Pewawancara : Bagaimana bapak/ibu dalam mengasesmen calon penerima manfaat di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Mengidentifikasi kebutuhan apa yang di butuhkan penerima manfaat seperti 

kebutuhan primernya bagaimana seperti sandang, papan, pangannya, 

kebutuhan sekunder maupun sosialnya kita asesmen dengan tujuan agar tepat 

dan sesuai dengan sasaran mengingat kebutuhan setiap penerima manfaat 

yang berbeda-beda 

16. Pewawancara : Apa tujuan dilakukannya assessment (pendalaman masalah) pada calon 

penerima manfaat di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

         Informan : Tujuan agar pelaksanaan pelayanan bimbingan tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan penerima manfaat lanjut usia 

17. Pewawancara : Bagaimana cara mengintervensi pada penerima manfaat dalam pemberian 

pelayanan yang sesuai ? 

            Informan : Intervensi itu sebagai penentuan tujuan pelayanan mbak yang layak sesuai 

dengan masalah, potensi dan kebutuhan penerima manfaat serta penentuan 

peran pekerja sosial dalam kegiatan pelayanan itu sendiri 

Pelaksanaan 
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18. Pewawancara : Kapan waktu/ jadwal pelaksanaan pelayanan bimbingan fisik, bimbingan 

keagamaan /spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

          Informan : Pelayanan bimbingan keagamaan dilakukan setiap hari selasa dan kamis, 

pelayanan bimbingan keterampilan dilakukan setiap hari rabu, pelayanan 

bimbingan sosial seperti rekreasi/ kesenian itu hari senin untuk pelayanan 

bimbingan fisik seperti senam itu dilakukan setiap hari jum’at  

19. Pewawancara : Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan bimbingan 

fisik, bimbingan keagamaan/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan 

keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Satu sampai dua jam mbak, kalau terlalu lama takut penerima manfaat nanti 

menjadi bosan atau jenuh. 

20. Pewawancara : Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan fisik, 

bimbingan mental/spiritual, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Semua warga Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes, baik penerima 

manfaat lanjut usia, pekerja sosial maupun pegawai yang lainnya. 

21. Pewawancara : Bagaimana pendekatan atau strategi yang dilakukan pekerja sosial dalam 

pelaksanaan pelayanan bimbingan fisik, bimbingan mental/spiritual, 

bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes? 

            Informan : Pendekatan personal dan kelompok mbak yaitu pekerja sosial dan narasumber 

teknis memberikan pelayanan bimbingan agar tercapai tujuan yang 

diharapkan serta memberi pengarahan individual saat salah satu dari 

merekasulit diatur/ membutuhkan perhatian khusus 

Evaluasi  

22. Pewawancara : Bagaimana dalam mengevaluasi kegiatan pelayanan bimbingan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Evaluasi dilaksanakan pekerja sosial saat pelayanan bimbingan sudah 

diberikan, agar jika ada kekurangan pekerja sosial dapat segera 

memperbaikinya. 
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23. Pewawancara : Bagaimana dan kapan dilakukannya terminasi ? 

             Informan : Terminasi dilakukan jika penerima manfaat dalam keadaan meninggal dunia, 

atau penerima manfaat kita kembalikan ke keluarga mereka, 

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 

24. Pewawancara : Bagaimanakah kondisi para lansia sebelum di tempatkan di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

            Informan : Kondisi lansia sebelum di tempatkan disini sangat lemah mbak artinya tidak 

terurus, tapi setelah di tempatkan disini dengan diperhatikan kondisi dan 

kebutuhannya penerima manfaat menjadi sehat artinya bisa beraktivitas. 

25. Pewawancara : Menurut bapak/ibu apakah indikator kesejahteraan sosial lanjut usia di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

           Informan : Indikator kesejahteraan sosial lansia ya terpenuhi kebutuhannya mulai dari 

makannya, pakaiannya, kesehatannya kebutuhan rasa aman dan dihargai oleh 

orang lain seperti itu mbak. 

26. Pewawancara : Bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan 

bagi lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

            Informan : Untuk makanan sebisa mungkin kami perhatikan sesuai dengan gizi penerima 

manfaat, mulai dari susunya, sayurnya. Untuk pakaian setiap satu bulan sekali 

itu kami berikan/ diganti.  

27. Pewawancara : Bagaimana pemenuhan kebutuhan sekunder, seperti kesehatan, rekreasi, dan 

hiburan lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono 

Brebes ? 

            Informan : Alhamdulilah mbak untuk kesehatan kami telah bekerja sama dengan pihak 

puskesmas dan rumah sakit untuk memeriksaan kesehatan penerima manfaat 

melalui posyandu. Untuk rekreasi sendiri biasanya itu kegiatan di luar 

UREHSOS seperti kepantai, kalau hiburan disini melalui kegiatan rebana 

mbak ya untuk menghibur penerima manfaat biar tidak jenuh seperti itu 

28. Pewawancara : Bagaimana pemenuhan kebutuhan sosial, seperti rasa aman, kasih sayang, 

bagi lanjut usia yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Melalui kegiatan hiburan, rekreasi salah satu bentuk kalau kami sayang 

dengan mereka, dengan memenuhi apa yang di inginkan simbah itu 
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Faktor Pendukung dan Penghambat 

29. Pewawancara : Bagaimana faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

             Informan : Ketersediaannya sarana yang cukup lengkap untuk digunakan dalam proses 

pelayanan, adanya kerjasama dengan instansi setempat memudahkan pekerja 

sosial dalam memberikan bimbingan untuk meningkatkan kualitas hidup 

lansia 

30. Pewawancara : Bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

          Informan : Faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan yaitu kondisi penerima 

manfaat itu sendiri, jumlah personil yang tidak sebanding dengan jumlah 

penerima manfaat  
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL LANSIA DI UNIT REHABILITASI SOSIAL PURBO YUWONO BREBES 

 

1. Identitas Diri 

a. Nama    : Siti Zubaedah 

b. Usia    : 68 Tahun 

c. Jenis Kelamin  : Perempuan 

d. Alamat   : Pekalongan 

e. Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 10 juni 1946 

f. Tanggal wawancara  : 3 April 2014 

g. Waktu wawancara  : 11.00- 12.00 Wib 

 

2. Pertanyaan Penelitian 

1. Pewawancara : Sudah berapa lama bapak/ibu tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes ? 

       Informan :  Dua tahun lebih mbak 

2. Pewawancara : Apa yang menyebabkan bapak/ibu masuk Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes? 

Informan : Tidak punya keluarga, tidak punya siapa-siapa jadi di tempatkan disini mbak. 

3. Pewawancara : Bagaimana perasaan bapak/ibu tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes? 

         Informan : Seneng, banyak teman disini 

Penerima Manfaat 

Lanjut Usia 
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4. Pewawancara : Bagaimana sistem pelayanan bimbingan yang di terima bapak/ibu di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

       Informan :  Baik mbak, kita setiap selasa dan kamis pengajian, senin nyanyi-nyanyi pake 

rebana, rabu keterampilan, jum’at bersih-bersih, sabtu minggu libur 

5. Pewawancara : Pelayanan bimbingan apa saja yang bapak/ibu ikuti di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

       Informan : Ikut semua mbak, senam ikut, rebana ikut, pengajian ikut kecuali keterampilan 

soalnya matanya tidak begitu jelas kalau untuk melihat  

6. Pewawancara : Media apa yang sering digunakan pekerja sosial dalam memberikan 

pelayanan? 

Informan : Ngomong langsung mbak,  

7. Pewawancara : Metode apa yang sering digunakan oleh pekerja sosial dalam pelayanan? 

Informan : Biasanya dikumpulkan diaula mbak, 

8. Pewawancara : Apakah ada perubahan pada diri Bapak/ibu setelah memperoleh pelayanan 

bimbingan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

Informan : Ada mbak, alhamdulilah semakin sehat 

9. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

Informan : Sangat mendukung, sayang sama mbah-mbahnya tidak membeda-bedakan 

semuanya sama saja, ya pokoknya kalau kita pengin apa apa ya nanti di 

penuhi. 

10. Pewawancara : Menurut bapak/ibu bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, 

pangan dan papan apakah sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan anda? 
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             Informan : Untuk makan niku sehari tiga kali mbak yaitu pagi, siang dan malam, jajan 

dua kali sehari pagi dan sore, kalau minum susu seminggu dua kali bagi kula 

ya alhamdulilah mbak seneng sekali artinya sudah tercukupi, pakaian setiap 

bulan ganti, setiap lebaran nggeh dapat baju dari sini kadang juga dapat dari 

donator 

11. Pewawancara : Bagaimana pemenuhan kebutuhan kesehatan, rekreasi, dan hiburan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Ya kegiatan posyandu mbak setiap bulan sekali, kalau rekreasi biasanya ke 

pantai, terus rebana atau nyanyi-nyanyi di tempat aula  

12. Pewawancara : Bagaimana interaksi sosial antara bapak/ibu dengan pekerja sosial di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

             Informan : Baik mbak,  

13. Pewawancara : Bagaimana bapak/ibu dalam kegiatan bimbingan keterampilan? keterampilan 

apa saja yang bapak/ibu ikuti ? 

            Informan : Saya tidak ikut dalam kegiatan keterampilan, paling saya melihat-lihat saja 

mbak kalau ada yang membuat kerajinan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL LANSIA DI UNIT REHABILITASI SOSIAL PURBO YUWONO BREBES 

 

1. Identitas Diri 

a. Nama    : Siti Narimah 

b. Usia    : 70 Tahun 

c. Jenis Kelamin   : Perempuan 

d. Alamat    : Pekalongan 

e. Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 30 Juni 1944 

f. Tanggal wawancara  : 4 April 2014 

g. Waktu wawancara  : 08.30 – 09.45 Wib 

 

2. Pertanyaan Penelitian 

1. Pewawancara : Sudah berapa lama bapak/ibu tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes ? 

 Informan : Dari tahun 2005, 12 april 2005 

2. Pewawancara : Apa yang menyebabkan bapak/ibu masuk Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes? 

Informan : Tidak punya keluarga mbak 

3. Pewawancara : Bagaimana perasaan bapak/ibu tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo  

Yuwono Brebes? 

Penerima Manfaat 

Lanjut Usia 
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Informan : Seneng mbak, bahagia karena apa-apa yang saya butuhkan terpenuhi disini 

4. Pewawancara : Bagaimana sistem pelayanan bimbingan yang di terima bapak/ibu di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

Informan : Baik mbak, kegiatan pelayanan disini semua alat maupun bahannya sudah 

disediakan seperti bimbingan kesenian itu ada alat rebana, kadang juga 

didampingi petugas pake piano tapi yang kecil, pokoknya semua alat-alatnya 

sudah disediakan disini, saya tinggal mengikuti saja 

5. Pewawancara : Pelayanan bimbingan apa saja yang bapak/ibu ikuti di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

    Informan : Saya ikut semua mbak mulai dari pelayanan bimbingan fisik, keagamaan, 

sosial dan keterampilan 

6. Pewawancara : Media pelayanan apa yang sering digunakan pekerja sosial dalam 

memberikan pelayanan? 

Informan : kalau untuk pengajian menggunakan ustad dari luar, kalau keterampilan 

bahan-bahan nggeh sampun disiapaken teng mriki, seperti potongan kain 

bekas, tigan kangge ndamel telur asin, tepes kangge ndamel sapu mbak. 

7. Pewawancara : Metode apa yang sering digunakan oleh pekerja sosial dalam pelayanan? 

Informan :  Biasanya kumpul di aula, terus di beri arahan sama ibu pegawai mbak 

8. Pewawancara : Apakah ada perubahan pada diri Bapak/ibu setelah memperoleh pelayanan 

bimbingan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

Informan : Perubahannya, bukannya saya memuji diri saya sendiri, saya sering bangun 

malam pokoknya lebih mendekatkan diri pada Allah 

9. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 
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Informan : Sae, maksudnya tidak ada tekanan paksaan kula pun nerima, seneng teng 

mriki mbak  

10. Pewawancara : Menurut bapak/ibu bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, 

pangan dan papan apakah sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan anda? 

           Informan : Untuk makanan sudah tercukupi sehari 3 kali pagi, siang dan malam, jajan 2 

kali sehari, minum susu seminggu dua kali, tempat tidurnya juga bagus, 

pakaian setiap lebaran juga dikasih, pokoknya seneng mbak disini apa-apa 

serba terpenuhi 

11. Pewawancara : Bagaimana pemenuhan kebutuhan kesehatan, rekreasi, keterampilan dan 

hiburan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Setiap bulan ada cek darah mbak dari puskesmas pokoknya tiap bulan rutinlah 

mbak, kalau rekreasi biasanya ke pantai mbak, kadang juga kegiatan rebana 

biasanya kami nyanyi-nyanyi, kalau rebana di lakukan di ruang aula mbak 

biasanya di dampingi sama pekerja sosial. Kalau hari lansia biasanya ada 

lomba-lomba mbak kadang lomba berhias untuk simbah putri kalau simbah 

kakung niku lomba makan pisang tapi mripate niku di tutup, kadang nggeh 

lomba mewarnai gambar ya pokoknya seneng-seneng mbak teng mriki. 

12. Pewawancara : Bagaimana interaksi sosial antara bapak/ibu dengan pekerja sosial di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono  Brebes ? 

            Informan :Baik mbak, pekerja sosial selalu mengarahkan dan memotivasi seandainya 

simbah tidak tahu atau kadang ada simbah yang tidak ikut kegiatan 

bimbingan selalu di beritahu, pokoknya sudah kaya keluarga disini mbak. 

13. Pewawancara :Bagaimana bapak/ibu dalam kegiatan bimbingan keterampilan? keterampilan  

apa saja yang bapak/ibu ikuti ? 

        Informan : Ya, keterampilan niku kan kangge ngisi waktu luang dek, biasane niku dinten 

rabu kegiatane, tapi selain hari rabu saumpuma pengin ndamel keset nggeh 

boten npo-nopo mangke bahane kula nyuwun kaleh pak Muflikh daripada 
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ndak ada kegiatan dek mung tidur-tiduran teng asrama mending simbah 

ndamel keset, ndak mesti dek seharinya dapet keset berapa kadang tiga 

kadang nggeh cuma satu, iya satu kesetnya itu dihargai lima ribu, ya lumayan 

dek bisa buat beli jajanan sendiri 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL LANSIA DI UNIT REHABILITASI SOSIAL PURBO YUWONO BREBES 

 

1. Identitas Diri 

a. Nama    : Suleman 

b. Usia    : 73 Tahun 

c. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

d. Alamat    : Pemalang 

e. Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 12 Desember 1941 

f. Tanggal wawancara  : 2 April 2014 

g. Waktu wawancara  : 09.00 – 10.00 

2. Pertanyaan Penelitian 

1. Pewawancara : Sudah berapa lama bapak/ibu tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes ? 

Informan : Lima tahun dari tahun 2009 sampai sekarang 

2. Pewawancara : Apa yang menyebabkan bapak/ibu masuk Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes? 

Informan : Ndak punya apa-apa sudah habis semuanya, adanya rumah warisan di tempati 

saudara-saudara saya jadi saya minta ponakan saya untuk di titipin disini 

3. Pewawancara : Bagaimana perasaan bapak/ibu tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes? 

Penerima Manfaat 

Lanjut Usia 
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Informan : Kaya surge dunia, apa-apa serba ada, dicukupi sampai odol, sabunnya pakaian 

makanan, pokoknya komplit bukan seneng-seneng lagi, seneng banget mbak 

ndak punya rumah dikasih rumah begini masya Allah seneng sekali 

4. Pewawancara : Bagaimana sistem pelayanan bimbingan yang di terima bapak/ibu di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

Informan : Alhamdulilah baik  

5. Pewawancara : Pelayanan bimbingan apa saja yang bapak/ibu ikuti di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes ? 

    Informan :  Ikuti semua mbak, dari senam, pengajian, terbangan, bersih-bersih, dan 

keterampilan kecuali sabtu minggu libur  

6. Pewawancara : Media pelayanan apa yang sering digunakan pekerja sosial dalam 

memberikan pelayanan? 

Informan : Kalau keagamaan pakai ustad dari luar mbak,  

7. Pewawancara : Metode apa yang sering digunakan oleh pekerja sosial dalam pelayanan? 

Informan : Dikasih tahu, dibilangin yang belum tahu dikasih tau misalnya besok ada 

senam ya di kasih tahu 

8. Pewawancara : Apakah ada perubahan pada diri Bapak/ibu setelah memperoleh pelayanan 

bimbingan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

Informan : Perubahannya tambah seneng mbak, makannya jadi teratur kesehatannya juga 

selalu di periksa setiap bulan 

9. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

Informan : Sae mawon, saling asah mengasuh saling pengertian  
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10. Pewawancara : Menurut bapak/ibu bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, 

pangan dan papan apakah sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan anda? 

            Informan :  Makanannya cukup, sehari 3 kali, tempat tidurnya baik pake sringbed ada 

selimutnya pokoknya kaya surge dunia apa-apa serba ada, dicukupi sampai 

pakaian, makanan pokoknya komplit 

11. Pewawancara : Bagaimana pemenuhan kebutuhan kesehatan, rekreasi, keterampilan dan 

hiburan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

         Informan : Kesehatan dari puskesmas sebulan sekali diperiksa obat-obatan, hiburan 

rebana sama nonton TV, kalau disini ngadain rekreasi ke pantai pemalang, ke 

randu sanga. 

12. Pewawancara : Bagaimana interaksi sosial antara bapak/ibu dengan pekerja sosial di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Alhamdulilah mbak baik,  

13. Pewawancara : Bagaimana bapak/ibu dalam kegiatan bimbingan keterampilan? keterampilan 

apa saja yang bapak/ibu ikuti ? 

        Informan : Seneng mbak ada kegiatan membuat keterampilan, keterampilan membuat 

keranjang dari bambu, kalau sudah jadi nanti dapat uang mbak untuk satu 

keranjang harganya lima ribu lumayan mbak, daripada tidak ada kegiatan 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL LANSIA DI UNIT REHABILITASI SOSIAL PURBO YUWONO BREBES 

 

1. Identitas Diri 

a. Nama    : Taswid 

b. Usia    : 72 Tahun 

c. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

d. Alamat    : Pemalang 

e. Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 10 desember 1941 

f. Tanggal wawancara  : 3 April 2014 

g. Waktu wawancara  : 10.00 – 11.00 Wib 

2. Pertanyaan Penelitian 

1. Pewawancara : Sudah berapa lama bapak/ibu tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes ? 

Informan : Sudah dua tahun, dari tahun 2014  

2. Pewawancara : Apa yang menyebabkan bapak/ibu masuk Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes? 

Informan : Kula teng mriki mboten kagungan griya, mboten kagungan saudara, karena 

usiane sampun sepuh, tenagane mpun mboten mampu dalem yo pun ngebrok 

teng mriki teng UREHSOS Purbo Yuwono  

3. Pewawancara : Bagaimana perasaan bapak/ibu tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes? 

Informan : Perasaane nggih betah  

Penerima Manfaat  
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4. Pewawancara : Bagaimana sistem pelayanan bimbingan yang di terima bapak/ibu di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

  Informan : Bagus dek ngih bagus artine pekerja disini mboten mbeda-mbedakaken 

semua sama dalam kegiatan bimbingan  

5. Pewawancara : Pelayanan bimbingan apa saja yang bapak/ibu ikuti di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes ? 

Informan : Ikut sedoyo dek, selasa kamis niku pengajian, rabu keterampilan, jum’at kerja 

bakti sabtu minggu niku dibebasaken 

6. Pewawancara : Media pelayanan apa yang sering digunakan pekerja sosial dalam 

memberikan pelayanan? 

Informan :  Pake tape, microfon, sama salon dek 

7. Pewawancara : Metode apa yang sering digunakan oleh pekerja sosial dalam pelayanan? 

Informan : Di panggil, dikasih tau gitu dek 

8. Pewawancara : Apakah ada perubahan pada diri Bapak/ibu setelah memperoleh pelayanan 

bimbingan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

       Informan :  Perubahane nggeh banyak, seneng mbak banyak teman disini, , selama kula 

ikut kegiatan bimbingan pengajian lan ceramah niku kula dados kenteng 

sholate, lan ngaji selesai sholat magrib mbak. Apalagi selama kegiatan 

bimbingan rohani niku kula selalu di motivasi lan di arahkan kaleh pekerja 

sosial agar supaya kula lebih sregep sholate ngoten mbak.   

9. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

Informan : Bagus dek, nggeh bagus artine mboten dibeda-bedakaken sami sedoyo  

10. Pewawancara : Menurut bapak/ibu bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, 

pangan dan papan apakah sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan anda? 
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        Informan : Kebutuhan disini cukup, kadang ada donator dari luar membawa, setiap 

lebaran nggeh dikasih pakaian dek, makanane nggeh cukup dek artinya 

makan sehari 3 kali ya cukup bagi saya, tempat tidurnya ya tercukupi 

11. Pewawancara : Bagaimana pemenuhan kebutuhan kesehatan, rekreasi, keterampilan dan 

hiburan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Cek kesehatan niku setiap satu bulan sekali dari pihak puskesmas dek 

didampingi kaleh pekerja sosial teng mriki, terus senam lansia dek, rekreasi 

kadang ke randu sanga, guci, kuningan, hiburane teng mriki niku rebana 

kaleh nyanyi-nyanyi  

12. Pewawancara : Bagaimana interaksi sosial antara bapak/ibu dengan pekerja sosial di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

           Informan : Alhamdulilah baik mbak, kalau bimbingan juga kadang pekerjanya menyuruh 

kalau tidak ada yang tahu suruh bertanya, kalau ada kegiatan apa ya di kami 

di beritahu 

13. Pewawancara : Bagaimana bapak/ibu dalam kegiatan bimbingan keterampilan? keterampilan 

apa saja yang bapak/ibu ikuti ? 

            Informan : Teng mriki kula mengikuti keterampilan ndamel telur asin kaleh keset, selain 

gampang ndamele nggeh kula sanggupe teng niku mba, kalau untuk satu 

keset niku simbah biasanya dua hari baru jadi mbak  
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL LANSIA DI UNIT REHABILITASI SOSIAL PURBO YUWONO BREBES 

 

1. Identitas Diri 

a. Nama    : Suratmi 

b. Usia    : 65 Tahun 

c. Jenis Kelamin   : Perempuan 

d. Alamat    : Jatibarang Brebes 

e. Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 3 Januari 1949 

f. Tanggal wawancara  : 4 April  2014 

g. Waktu wawancara  : 09.00 – 10.00 Wib 

2. Pertanyaan Penelitian 

1. Pewawancara : Sudah berapa lama bapak/ibu tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes ? 

Informan : 11 tahun dari tahun 2003 

2. Pewawancara : Apa yang menyebabkan bapak/ibu masuk Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes? 

Informan : Tidak punya siapa-siapa mbak jadi saya minta sama pak lurah di desa saya 

untuk di tempatkan disini 

3. Pewawancara : Bagaimana perasaan bapak/ibu tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes? 

Informan : Seneng, dulu saat saya masih satu kamar dengan mbah Darsem dikamar 

anggrek saya tidak betah karena sifatnya yang keras, waktu pernah kejadian 

mbak, disinikan ada jadwal pembagian tugas bersih-bersih kamar mandi dan 
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waktu itu jadwalnya dia, tapi dia malah males membersihkan padahal hari itu 

gilirannya membersihkan, saya tanya eh malah dikata-katain kasar mbak, ya 

akhirnya saya lapor ke petugas, terus saya kamarnya dipindah di ruang mawar 

4. Pewawancara : Bagaimana sistem pelayanan bimbingan yang di terima bapak/ibu di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

Informan : Berjalan dengan lancar mbak,  

5. Pewawancara : Pelayanan bimbingan apa saja yang bapak/ibu ikuti di Unit Rehabilitasi 

Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

Informan : Mengikuti semua mbak, dari hari senin, selasa, kamis, jum’at kecuali hari 

rabu, karena tangan saya lagi sakit dan tidak bisa digerakkan begitu. Paling 

kalau kegiatan keterampilan ikut lihat-lihat saja daripada di asrama ndak ada 

kegiatan sambil jalan-jalan mbak. 

6. Pewawancara : Media pelayanan apa yang sering digunakan pekerja sosial dalam 

memberikan pelayanan? 

Informan : Mix, salon, buku catatan untuk ustadnya sih mbak. 

7. Pewawancara : Metode apa yang sering digunakan oleh pekerja sosial dalam pelayanan? 

Informan : Dikasih tau mbak, di motivasi gitu 

8. Pewawancara : Apakah ada perubahan pada diri Bapak/ibu setelah memperoleh pelayanan 

bimbingan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

Informan : Perubahannya macam-macam mbak, sehat, tambah rajin ibadahnya 

9. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

Informan : Ramah mbak, tidak membeda-bedakan dengan yang lain gitu 

10. Pewawancara : Menurut bapak/ibu bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, 

pangan dan papan apakah sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan anda? 
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        Informan : Sudah semua mbak, untuk makan sehari tiga kali sehari, jajan dua kali sehari, 

tempat tidurnya bagus selimut ada bantal ada semua ada, pakaian semuanya 

cukup mbak, pakaian seragam senang pokoknya tercukupkan semua mbak 

11. Pewawancara : Bagaimana pemenuhan kebutuhan kesehatan, rekreasi, keterampilan dan 

hiburan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

             Informan : Setiap bulan ada cek darah dari puskesmas pokoknya setiap bulan rutin lah 

mbak. Hiburan juga kadang-kadang pas hari lansia tanggal 29 Mei rame-rame 

disini, diaula ada lomba-lomba, kadang piknik ke pantai randu sanga, ke guci 

ke kuningan rame-rame tapi yang sehat-sehat saja mbak, kalau yang tidak 

sehat dipanti mbak 

12. Pewawancara : Bagaimana interaksi sosial antara bapak/ibu dengan pekerja sosial di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Hubungannya baik mbak, tidak hanya sama pekerja disini tetapi juga sama 

semua simbah yang ada di sini. 

13. Pewawancara : Bagaimana bapak/ibu dalam kegiatan bimbingan keterampilan? keterampilan 

apa saja yang bapak/ibu ikuti ? 

            Informan : Ya seneng mbak adanya keterampilan ini saya jadi tidak banyak menganggur 

mbak, kalau tidak ada kegiatan saya bersama simbah yang lain kadang 

membuat kerajinan bersama seperti membuat keset kalau bareng-bareng 

buatnya itu kan rame mbak 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL LANSIA DI UNIT REHABILITASI SOSIAL PURBO YUWONO BREBES 

 

1. Identitas Diri 

a. Nama    : Wajan 

b. Usia    :  67 Tahun 

c. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

d. Alamat    : Brebes 

e. Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 5 februari 1947 

f. Tanggal wawancara  : 8 April 2014 

g. Waktu wawancara  : 11.00- 12.00 Wib 

 

2. Pertanyaan Penelitian 

1. Pewawancara : Sudah berapa lama bapak/ibu tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes ? 

  Informan  :  Sudah tiga tahun mbak 

2. Pewawancara : Apa yang menyebabkan bapak/ibu masuk Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes? 

Informan : Ya tidak punya siapa-siapa mbak kalau punya keluarga ya ndak mungkin ada 

disini mbak  

3. Pewawancara : Bagaimana perasaan bapak/ibu tinggal di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo 

Yuwono Brebes? 
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            Informan : Ya bersyukur mbak, ada tempat tinggal, ya alahamdulilah seneng mbak 

4. Pewawancara : Bagaimana sistem pelayanan bimbingan yang di terima bapak/ibu di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

      Informan : Nggeh sae mbak, artinya nggeh bimbingane niku sesuai kalih warga sing 

wonten teng mriki 

5. Pewawancara : Pelayanan bimbingan apa saja yang bapak/ibu ikuti di Unit Rehabilitasi Sosial 

Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Semua kegiatan bimbingan saya ikut mbak 

6. Pewawancara  : Media pelayanan apa saja yang sering digunakan pekerja sosial dalam 

memberikan pelayanan bimbingan? 

             Informan : Mix, salon, ngomong langsung mbak 

7. Pewawancara :Metode apa yang sering digunakan pekerja sosial dalam memberikan 

pelayanan bimbingan? 

Informan : Di kumpulkan di aula, mengarahkan 

8. Pewawancara : Apakah ada perubahan pada diri Bapak/ibu setelah memperoleh pelayanan 

bimbingan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes? 

Informan :  Ada mbak, tidak kesepian, tambah bersemangat 

9. Pewawancara : Bagaimana pekerja sosial dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

Informan : Sae, mbak, ramah, membantu lan memotivasi seumpama kula istilahe males 

nderek kegiatan.  

10. Pewawancara : Menurut bapak/ibu bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, 

pangan dan papan apakah sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan anda? 
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            Informan : Kebutuhan disini cukup, setiap lebaran nggeh dikasih pakaian mbak, 

makanane nggeh cukup dek artinya makan sehari 3 kali ya cukup bagi saya, 

tempat tidurnya ya tercukupi  

11. Pewawancara : Bagaimana pemenuhan kebutuhan kesehatan, rekreasi, keterampilan dan 

hiburan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

           Informan :  Pemeriksaan kesehatan niku saking pihak puskesmas yang datang kesini 

mbak, biasane niku sewulan sepisan, kula kan sakit hernia setiap satu bulan 

sekali kula di paringi obat kaleh pihak puskesmas, dan alhamdulilah mbak 

sudah agak membaik sakitnya, rekreasinya nggeh kadang-kadang jalan-jalan 

kepantai, hiburannya ya rebana mbak kadang nyanyi-nyanyi.  

12. Pewawancara : Bagaimana interaksi sosial antara bapak/ibu dengan pekerja sosial di Unit 

Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes ? 

            Informan : Baik mbak, kalih pekerja sama simbah atau sesame simbah 

13. Pewawancara : Bagaimana bapak/ibu dalam kegiatan bimbingan keterampilan? keterampilan 

apa saja yang bapak/ibu ikuti ? 

             Informan : Kangge ngisi waktu kosong mbak, keterampilan ndamel sapu sama keranjang  
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Kabupaten Brebes 

          
 

Papan Struktur Organisasi 

          
  Papan Alur Pelayanan   Papan Data Pegawai  

  

 

       
 

Ruang Aula     Ruang Dapur 
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Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes 

      

Foto pelayanan bimbingan fisik 

         

Foto bimbingan keagamaan/ mental spiritual 

     

         Foto ziarah kubur    Bimbingan ketelampilan 
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Foto pelayanan bimbingan keterampilan 

          

Foto pelayanan bimbingan kesenian/ rekreasi  

          

                Kegiatan kerja bakti                           Hasil kerajinan lansia 
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Foto wawancara peneliti dengan pekerja sosial 

      

Foto wawancara peneliti dengan penerima manfaat lansia 
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