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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dapat diandalkan oleh 

suatu negara dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan perlu ditunjang dengan kesuksesan dalam pengolahan potensi 

negara, baik itu sumber daya manusia (human resources), kekayaan alam 

(natural resources) dan teknologi, agar menghasilkan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Kunci sukses pengolahan tersebut terletak 

pada kualitas sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang 

handal, suatu negara dapat mengembangkan perekonomiannya menuju ke arah 

yang lebih maju. Pemberdayaan sendiri merupakan suatu konsep yang 

menekankan pada pengembangan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian 

pemberdayaan mencerminkan paradigma baru yang menekankan pada peran 

serta masyarakat secara berkesinambungan serta pembangunan yang berfokus 

pada manusia. Konsep pemberdayaan menjadi salah satu alternatif 

pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi 

pendekatan yang lebih partisipatif (Suhendra,2006). 

Kelahiran pemberdayaan tidak lepas dari kegagalan program-program 

pembangunan di masa lalu yang bersifat terpusat yang lepas dari pengaruh 

pelaksanaan pemerintahan dimasa lalu yang bersifat sentralistik. Pembangunan 

jenis ini dinilai gagal karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan 

ketidakberdayaan yang dialami masyarakat yang erat kaitannya dengan hadirnya 

kemiskinan. Sikap para aparat pelaksana yang kurang peka pada akhirnya 
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menghasilkan kebijakan yang kurang mengakomodir kebutuhan rakyat. 

Pelaksanaan program menjadi terpisah-pisah, parsial, kurang mengarah, dan 

kurang memberi makna kepada subyek sasaran yang mengakibatkan program 

tidak memiliki keberlanjutan (Soenyono, 2012). 

Pemberdayaan juga merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh 

dalam rangka menciptakan kemandirian dalam masyarakat yang ditandai dengan 

kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang 

tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan 

mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan masyarakat 

terdiri dari kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif serta sumber 

daya lain baik yang bersifat fisik maupun material. Kemandirian masyarakat 

sendiri merupakan ciri adanya keberdayaan masyarakat (Widjajanti, 2011). 

 Keberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh partisipasi aktif 

masyarakat yang difasilitasi oleh pelaku pemberdayaan. Untuk itu kegiatan 

pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan peningkatan kemampuan 

kelompok sasaran. Hal ini sebagaimana pendapat Suharto (2010:58) : 

 “Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok 
rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam 
(a) memenuhi kebutuhan paling dasar sehingga mereka memiliki kebebasan, 
dalam artian bukan hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, tetapi juga 
bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber 
produktif yang membuka kemungkinan mereka dapat meningkatkan 
pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan; 
dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan 
yang mempengaruhi mereka.” 

 
Lebih lanjut Suharto (2010) menyebutkan kategori kelompok lemah dapat dibagi 

menjadi kelompok lemah secara struktural, kelompok lemah khusus dan 

kelompok lemah secara personal. Salah satu kelompok yang memenuhi kriteria 

tersebut diatas adalah kelompok lansia. Keberadaan kelompok ini dipastikan ada 
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baik di perkotaan maupun pedesaan. Kehadiran fase lansia merupakan suatu 

fase yang pasti akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai usia panjang dan 

proses terjadinya tidak bisa dihindari oleh siapapun. Seseorang dikatakan 

termasuk dalam kategori ini apabila usianya sudah memasuki batas usia yang 

telah ditentukan.  

Berbicara mengenai lansia, Salamah (2005) menyebutkan dari segi 

penampilan fisik, pada umumnya ciri-ciri fisik lansia adalah rambut menipis dan 

memutih (uban), kulit kasar dan keriput, otot-otot mengendor, gerakan badan 

kurang lincah, gigi keropos dan tanggal, kurangnya daya penglihatan, kurangnya 

daya pendengaran, dan berat badan meningkat karena lemak bertambah. 

Semua hal tersebut menyebabkan penurunan produktivitas lansia yang lambat 

laun akan membawa lansia pada jurang kemiskinan yang apabila tidak segera 

ditangani akan semakin kronis.  

Sejalan dengan hal diatas, Heslop dan Gorman (2002) meneliti hubungan 

antara usia tua dan kemiskinan kronis di negara berkembang dan implikasinya 

terhadap pencapaian target pengurangan kemiskinan secara global kemudian 

mengungkapkan tiga fitur kunci dari kemiskinan kronis pada lansia yaitu sangat 

erat kaitannya dengan pengurangan kerangka kapasitas, suatu kondisi yang 

mana hanya sedikit saja yang diharapkan mampu bertahan dan berpeluang baik 

dalam menyebabkan maupun melanggengkan kemiskinan lintas generasi. Selain 

itu, Heslop dan Gorman juga menyatakan kajian umum tentang dari tindakan 

pemerintah, masyarakat sipil dan lembaga-lembaga internasional untuk 

mengindikasikan kemiskinan pada lansia menunjukkan bahwa isu penuaan 

masih jauh dari keseluruhan agenda pembangunan sosial di semua tingkatan. 

Langkah-langkah pengurangan kemiskinan saat ini dan proposal pembangunan 
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yang ada belum cukup mengenali dimensi kemiskinan lintas generasi, juga tidak 

memiliki perhatian kepada strategi bertahan lansia meskipun hal ini merupakan 

elemen penting dari setiap program pengurangan kemiskinan yang kredibel. 

Permasalaham kemiskinan pada lansia juga tidak lepas dari pengaruh 

perubahan nilai terhadap lansia dalam masyarakat juga terjadi pada lingkup 

satuan paling kecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Pada umumnya seseorang 

apabila telah berusia lanjut akan dirawat oleh keluarganya sehingga kehidupan 

sosial lansia tidak memerlukan penanganan tersendiri. Namun seiring dengan 

perkembangan jaman membawa perubahan dalam pola ini. Lansia kini lebih 

rentan terkena isolasi dan kesepian. Hal ini sesuai dengan pendapat Amalia 

(2013) yang menyebutkan, apabila ditinjau dari segi sosiologis, seseorang dapat 

mengalami kesepian karena timbulnya perasaan terasing, tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan adanya perubahan pola kekerabatan. 

Perubahan pola kekerabatan ini sebagai dampak modernisasi dan industrialisasi 

sehingga keluarga besar dinilai tidak ekonomis lagi dan bertransformasi menjadi 

keluarga inti. Untuk itu ditekankan pentingnya penanganan social isolation dan 

loneliness pada lansia guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan lansia.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang menyertai 

kehidupan lansia begitu kompleks. Hal ini menuntut penanganan yang lebih 

fokus agar penderitaan yang dialami lansia dapat dikurangi. Namun seiring 

dengan perkembangan demografi, penanganan lansia mengahadapi tantangan 

baru yaitu peningkatan keberadaannya dalam masyarakat. Peningkatan jumlah 

lansia akan meningkatkan rasio beban tanggungan masyarakat. Hal ini akan 

membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat. 
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Jumlah penduduk lansia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 

tahun ke tahun. Prosentase keberadaannya dalam masyarakat juga meningkat. 

Berdasarkan proyeksi kependudukan yang dilakukan BPS pada tahun 2013 yang 

mencakup periode 2000-2035, jumlah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas 

naik dari 5,0 persen menjadi 10,6 persen. Kenaikan terbesar dialami oleh lima 

provinsi antara lain Jawa Tengah yaitu sebesar 14,9 persen, Jawa Timur sebesar 

14,1 persen, DI Yogyakarta 14,0 persen, Bali 12,1 persen, dan Sulawesi Utara 

12,0 persen. Suatu wilayah dikatakan dikategorikan mengalami penuaan apabila 

struktur penduduk lansianya sudah mencapai 7 persen. Dengan demikian dapat 

disimpulkan kelima provinsi ini di tahun 2035 sudah bisa dikategorikan sebagai 

provinsi penduduk tua (aging population) (BPS,2013b).  

Apabila batas usia lansia tersebut kita geser menjadi 60 tahun akan 

menghasilkan kesimpulan baru yaitu peningkatan proporsi penduduk lansia 

menjadi lebih besar. Lima provinsi dengan persentase penduduk 60 tahun ke 

atas yang paling besar pada tahun 2035 adalah Jawa Tengah yaitu sebesar 

20,58 persen, Jawa Timur sebesar 20,1 persen, DI Yogyakarta 19,51 persen, 

Bali 18,07 persen, dan Sulawesi Utara 17,50 persen. Peningkatan jumlah 

penduduk lansia ini juga tidak lepas dari peningkatan angka harapan hidup. 

Berdasarkan proyeksi BPS diatas angka harapan hidup akan naik dari 70,1 

tahun pada periode 2010-2015 menjadi 72,2 tahun pada periode 2030-2035 

(BPS,2013b). 

Penduduk lansia merupakan kelompok penduduk yang memiliki profil 

tersendiri. Berdasarkan hasil penelitian United Nations Population Fund (UNFPA) 

pada tahun 2007, penduduk lansia di Indonesia memiliki profil berupa terjadinya 

penuaan pada populasi yang lebih tua. Pada populasi yang lebih tua terjadi 
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penambahan jumlah yang cukup signifikan dan jumlah ini akan bertambah dari 

tahun dan tahun. Penambahan ini sebagai konsekuensi logis peningkatan angka 

harapan hidup dan bertahan hidup dari populasi lebih tua dan tertua dalam 

masyarakat. Selain itu dalam penduduk lansia di Indoensia juga ditemukan 

adanya feminisasi penuaan dimana jumlah lansia wanita mengalami peningkatan 

dan jumlahnya lebih banyak daripada pria yang menyebabkan wanita menjadi 

mayoritas dalam komunitas lansia. Peningkatan ini memerlukan perhatian serius 

karena lansia wanita diasumsikan memiliki kecenderungan lebih rentan daripada 

lansia laki-laki.  Derajat kerentanan tersebut dapat ditinjau dari perbedaan 

gender terkait status pernikahan, status pekerjaan dan level pendidikan. Dari 

ketiga aspek tersebut, wanita memiliki kedudukan dan pencapaian yang lebih 

rendah apabila dibandingkan pria. Profil penduduk lansia di Indonesia juga 

menandakan adanya penuaan pada populasi pedesaan dimana proporsi 

penduduk tua di pedesaan lebih banyak daripada di perkotaan. Hal ini 

disebabkan karena beberapa hal antara lain angka harapan hidup yang lebih 

baik di pedesaan, karena adanya pola migrasi dari desa ke kota dan terkait 

masalah gender, proporsi perempuan dalam populasi tua lebih banyak di 

perkotaan.  

Selain proyeksi kependudukan diatas, BPS juga melakukan pengolahan 

statistik lansia berdasarkan hasil Susenas tahun 2013 (BPS, 2013c). Pada tahun 

tersebut jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,04 juta orang atau sekitar 8,05 

persen dari keseluruhan penduduk dengan komposisi jumlah lansia perempuan 

sebanyak 10,67 juta orang dan lansia laki-laki sebanyak 9,38 juta orang. Dari 

segi pendidikan, pada umumnya lansia di Indonesia memiliki tingkat pendidikan 

yang rendah dimana hampir 84 persen lansia masih berpendidikan rendah yaitu 



 

7 
 

SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah sebesar 25,17 persen, tidak tamat SD 

sebesar 32,59 persend dan 25,72 persen tamat SD). Rendahnya tingkat 

pendidikan menjadi salah satu faktor rendahnya produktivitas lansia selain 

karena keterbatasan fisik. Berdasarkan data Sakernas BPS Tahun 2012 

penduduk lansia yang berstatus pekerja berjumlah 1.608.942 orang dan bukan 

pekerja sebanyak 6.948.639 orang. Sedangkan tahun 2013 (Sakernas BPS 

Tahun 2013) tercatat lansia yang berstatus sebagai pekerja sebanyak 1.638.976 

orang dan bukan pekerja sebanyak 7.066.851 orang. Meskipun jumlah lansia 

yang bekerja mengalami peningkatan namun hal ini juga dibarengi peningkatan 

jumlah lansia yang tidak bekerja. Apabila ditinjau dari sudut pandang gender, 

pada tahun 2012 jumlah pekerja lansia laki-laki berjumlah 1.098.151 orang dan 

tahun 2013 bertambah menjadi 1.165.451 orang. Sedangkan untuk lansia 

pekerja perempuan pada tahun 2012 tercatat sebanyak 510.791 orang dan pada 

tahun 2013 turun menjadi 473.525 orang.  Menurunnya jumlah lansia pekerja 

perempuan menandakan terjadinya feminisasi dalam golongan lansia bukan 

pekerja.  

Semakin bertambah usia lansia, semakin kecil pula peluangnya untuk tetap 

bekerja. Dari data Sakernas tahun 2013 sebanyak 15,54 persen lansia usia 80 

tahun keatas yang bekerja, sebanyak 34,87 persen pada kelompok 70-79 tahun 

dan sisanya 57,72 persen pada usia 60-69 tahun. Rendahnya jumlah lansia yang 

bekerja seharusnya tidak menjadi masalah karena mereka seharusnya dapat 

menikmati masa tua tanpa adanya tuntutan ekonomi. Namun kenyataan 

dilapangan menunjukkan masih sedikit lansia yang bisa bernafas lega dalam 

menjalani masa tuanya. Berdasarkan data Susenas tahun 2013, sekitar 1 juta 

rumah tangga lansia menerima jaminan sosial atau 6,72 persen dari jumlah 
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rumah tangga lansia. Apabila dilihat dari tipe daerahnya, proporsi rumah tangga 

lansia yang menerima jaminan sosial di perkotaan (10,60 persen) jauh lebih 

besar daripada pedesaan (3,52 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih 

sedikit sekali rumah tangga lansia yang menerima jaminan sosial sehingga 

diperlukan perhatian lebih dari berbagai pihak agar lansia bisa memperoleh 

jaminan sosial sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan lansia.  

Dengan minimnya jumlah lansia yang menerima jaminan sosial 

mengharuskan lansia tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari 

data Sakernas 2013, sebanyak 40,13 persen lansia bekerja secara penuh yaitu 

lebih dari 35 jam dalam seminggu, 39,05 persen bekerja antara 15 hingga 35 jam 

seminggu dan 20,82 persen bekerja kurang dari 15 persen seminggu. Tingginya 

lansia yang  tidak bekerja secara penuh mengindikasikan adanya waktu luang 

yang dinikmati lansia dalam kehidupannya sehari-hari. Waktu luang inilah yang 

menjadi peluang untuk dimasuki program pemberdayaan agar lansia dapat 

meningkat produktivitasnya. 

Permasalahan tentang lansia tidak hanya datang dari dari dalam 

lingkungan lansia namun juga dari luar, tepatnya dari golongan umur yang lain 

yaitu balita. Pada tahun 2009 pertumbuhan lansia di Jawa Tiimur terus 

meningkat hingga mencapai rata-rata 8,87% perdasawarsa dan jumlah ini jauh 

lebih besar bila dibandingkan dengan persentase pertumbuhan balita yang 

hanya sejumlah 3,52%. Persentase lansia terus meninggalkan persentase balita 

tiap dasawarsanya. Selain itu perbandingan populasi lansia berjenis kelamin 

perempuan dan laki-laki adalah 6 : 4. Hal ini menandakan terjadi peningkatan 

feminisasi pada golongan lansia. Kedua hal tersebut akan membuat Jawa Timur 
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semakin menghadapi masalah dalam kaitannya dengan penanganan lansia 

(Adib, 2009:12). 

Sejalan dengan hal diatas tampak bahwa penduduk lansia memerlukan 

penanganan khusus. Demartoto (2006:67) menyebutkan beberapa aspek yang 

menjadi masalah atau problem yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam 

menghadapi peledakan penduduk lansia dimana sampai dengan saat ini prioritas 

pemenuhan kebutuhan lansia masih kecil. Program dan kebijakan mengenai 

kehidupan lansia masih kekurangan informasi sehingga outputnya kebijakan 

menjadi tidak efektif. Penanganan lansia dihadapkan pada kurangnya personil 

penyedia pelayanan, kurangnya fasilitas infrastruktur dan fasilitas yang ramah 

pendukung dan ketersediaan anggaran. Adanya transisi demografi (transisi vital 

dan transisi mobilitas) dan transisi epidemiologi menyebabkan terjadinya 

pergeseran pada penyakit yang diiringi peningkatan biaya untuk kesehatan 

lansia. pengembangan kebijakan lansia juga dihadapkan kurangnya kegiatan 

penelitian mengenai lansia dan yang berhubungan dengan populasi lansia. 

Untuk itu Demartoto (2006:70) menyarankan agar dalam pengembangan 

kebijakan penanganan lansia perlu diidentifikasi kesesuaian karakteristik 

program dan kebijakan dengan sasarannya, yakni para lansia. Tingginya 

pertumbuhan jumlah penduduk lansia membutuhkan kepastian adanya jaminan 

kesehatan, kecukupan pendapatan dan dukungan finansial, pengaturan hidup 

yang sesuai dan fasilitas yang memadai yang pada gilirannya akan membantu 

mereka untuk hidup mandiri. Pada saat yang bersamaan, meningkatkan standart 

kesehatan lansia secara umum dapat menghadirkan kesempatan untuk 

mengeksplorasi potensi mereka dalam memberikan kontribusi positif baik dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat maupun negara.  
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 Sejalan dengan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa penanganan lansia 

membutuhkan perhatian yang lebih serius dan tidak bisa lagi sepenuhnya 

menggantungkan pada peran keluarga. Lansia kini dituntut untuk lebih mandiri 

dalam menjalani kehidupannya. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, lansia 

secara tidak langsung diharapkan masih bisa membiayai kehidupannya sendiri 

meskipun kenyataan dilapangan menunjukkan hanya sedikit sekali bidang 

pekerjaaan yang mau mengkaryakan lansia dan pada umumnya jam kerja yang 

diberikan tidak secara penuh. Kenyataan ini mendorong lahirnya berbagai 

program pemberdayaan lansia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

lansia dalam menopang kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan ini 

merupakan solusi bagi lansia untuk mengisi waktu luang yang mereka miliki agar 

lebih produktif.  

Peluang pemberdayaan hanya dapat dilakukan pada golongan lansia 

potensial karena golongan ini masih memiliki produktivitas. Apabila dikaitkan 

dengan tema kemiskinan, golongan lansia potensial dapat berasal dari 

masyarakat miskin dan masyarakat non miskin. Bagi golongan lansia potensial 

non miskin pada umumnya tidak dipusingkan dengan tuntutan kebutuhan karena 

pada umumnya telah memiliki jaminan sosial atau sarana penopang baik itu 

keluarga maupun berupa aset, namun hal ini tidak berlaku bagi yang berasal dari 

masyarakat miskin. Meskipun secara fisik mereka masih mampu namun pada 

umumnya mereka tidak memiliki modal untuk bertahan. 

Terkait isu pemberdayaan, golongan lansia miskin yang potensial memiliki 

peluang untuk diberdayakan tentunya sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. 

Suyanto (2005) berpendapat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

keberdayaan masyarakat miskin sesungguhnya bukan hanya mencakup upaya 
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pengembangan kegiatan produktif, tetapi juga menyangkut bagaimana upaya 

pemberdayaan yang dilakukan dapat menjamin para keluarga miskin 

memperoleh apa yang sebetulnya menjadi hak mereka, khususnya 

kesejahteraan dan taraf kehidupan yang layak. Pemberdayaan ini apabila 

dimanajemen secara baik akan menunjang pelaksanaan pengurangan angka 

kemiskinan. Untuk itu perlu dikembangkan suatu strategi pemberdayaan bagi 

lansia miskin yang potensial agar potensi yang dimiliki dapat diberdayakan 

secara maksimal. Dari latar belakang ini maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang membahas strategi pemberdayaan lansia miskin yang potensial.  

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan 

Krembangan Kota Surabaya. Pemilihan ini didasari pertimbangan berdasarkan 

hasil Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2008 tahun 2012 Kelurahan 

Morokrembangan merupakan wilayah dengan jumlah keluarga miskin terbanyak 

di wilayah Kecamatan Krembangan yakni sebesar 2.236 keluarga (BPS, 2013a). 

Berdasarkan data monografi Kelurahan Morokrembangan per Desember 

2014 jumlah penduduk sebanyak 47.805 orang dengan kepala keluarga 

sejumlah 13.242 KK. Jumlah tersebut terdiri dari 24.261 orang penduduk laki- laki 

dan 23.544 orang penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk di 

Kelurahan Morokrembangan sebesar 15.075 jiwa/km². Jumlah ini hampir dua kali 

lipat dari angka kepadatan penduduk Kota Surabaya yang mana berdasarkan 

data sensus penduduk tahun 2010 yaitu sebesar 8.463 jiwa/km². Hal ini 

menunjukkan bahwa Kelurahan Morokrembangan merupakan salah satu 

kelurahan yang padat penduduk. 

 Kelurahan Morokrembangan selain memiliki kepadatan penduduk yang 

tinggi juga memiliki jumlah penduduk miskin yang banyak. Berdasarkan revisi 
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data PPLS 2011 pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1115 Rumah Tangga 

(selanjutnya disingkat RTG) miskin di wilayah tersebut dengan rincian 

sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 1 
Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Usia KRT 

Kelurahan Morokrembangan 
Tahun 2015 

 
       Usia 
RW 

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 >60 
Tdk 

Jelas 
Jumlah % 

I 
  

2 8 2 4 16  1,43 
 

II 
  

4 3 2 2 11 0,99 

III 
 

2 7 11 19 5 44 3,95 

IV 2 11 16 11 21 5 66 5,92 

V 1 12 32 23 24 2 94 8,43 

VI 12 100 186 179 154 7 638 57,22 

VII 3 23 35 25 17 5 108 9,69 

VIII 
 

10 5 17 14 2 48 4,30 

IX 1 11 27 24 24 3 90 8,07 

 Jumlah 19 169 314 301 277 35 1115 100 

% 1,70 15,16 28,16 27,00 24,84 3,14 100 

 Sumber : Data Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2015 Kelurahan Morokrembangan – diolah 

 

Dari tabel diatas dapat tampak bahwa penyebaran penduduk miskin di Kelurahan 

Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya tidak merata dan 

terpusat di wilayah RW VI dan RW IX yang mana kedua wilayah ini berdekatan. 

Lebih dari separuh rumah tangga miskin di Kelurahan ini (57,22%) berada di 

wilayah RW VI. Selain itu, jika ditinjau dari sudut umur kepala rumah tangga 

miskin, sebanyak 24,84% merupakan golongan lansia dan 27% merupakan 

golongan pra lansia.  

Penanganan lansia miskin di wilayah ini secara spesifik belum ada.  

Berdasarkan observasi awal di lapangan ditemukan bahwa program yang khusus 

ditujukan untuk lansia hanyalah program permakanan (program pemberian 

permakanan merupakan salah satu wujud dari upaya Pemerintah Kota Surabaya 
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dalam pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia sangat miskin 

dan lanjut usia terlantar yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012) namun 

program ini cakupannya masih terbatas, baik dari segi kuantitas penerima 

maupun jumlah bantuan yang diberikan. Masih banyak lansia miskin yang belum 

terakomodir dalam program ini. Bantuan makanan pun hanya diberikan sehari 

sebanyak 1x (satu kali) sedangkan pemenuhan kebutuhan makan sisanya masih 

menjadi tanda tanya. Selain itu tidak dijumpai adanya program pemberdayaan 

yang sedang berjalan. Berdasarkan informasi dari Ketua Karang Wredha 

kegiatan pemberdayaan bagi lansia pernah ada beberapa tahun yang lalu 

berupa kegiatan pembuatan jamu namun kegiatan ini tidak berhasil. Kegiatan ini 

hanya diikuti oleh golongan lansia non miskin sedangkan golongan lansia miskin 

enggan untuk berpartisipasi. Kurangnya faktor dana dan tidak adanya 

pendampingan disinyalir menjadi penyebab kegagalan ini. Selain enggan 

berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan, partisipasi lansia miskin juga 

dirasakan kurang pada kegiatan posyandu lansia dan pemeriksaan kesehatan 

gratis bagi lansia.   

Lebih lanjut dari hasil observasi awal menurut Ketua Karang Wredha 

Kelurahan Morokrembangan mengungkapkan bahwa belum ada program yang 

khusus menangani lansia miskin. Kehadiran program pemberdayaan bagi lansia 

miskin sangat diharapkan agar dapat membantu mereka memperbaiki tingkat 

kesejahteraannya. Peran karang wredha juga belum maksimal karena 

keterbatasan dana dan sarana prasarana pendukung. Diharapkan ke depan 

penanganan masalah lansia miskin mendapat perhatian khusus dari pemerintah. 

Kondisi ini semakin meyakinkan kita bahwa penduduk lansia harus menjadi 

perhatian kita bersama agar lansia menjadi tangguh. Program pemberdayaan 
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bagi lansia perlu didorong keberadaannya agar lansia ke depan bukan menjadi 

beban bagi keluarga, masyarakat dan negara. Kondisi tersebut melatarbelakangi 

penulis untuk mengambil tema tentang pemberdayaan lansia miskin khususnya 

yang potensial. Untuk itu judul dalam penelitian ini adalah “Strategi 

Pemberdayaan Lansia Miskin yang Potensial (Studi Kasus di Kelurahan 

Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian yang diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana partisipasi lansia miskin yang potensial dalam pelaksanaan 

program pemberdayaan bagi lansia di Kelurahan Morokrembangan 

Kecamatan Krembangan Kota Surabaya ? 

2. Strategi pemberdayaan apa yang dapat diterapkan bagi lansia miskin yang 

potensial di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota 

Surabaya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Mengkaji partisipasi lansia miskin yang potensial dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan bagi lansia di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan 

Krembangan Kota Surabaya; 

2. Menemukan konsep strategi pemberdayaan yang tepat bagi lansia miskin 

yang potensial di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota 

Surabaya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Manfaat akademis : diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan pengetahuan tentang konsep strategi 

pemberdayaan lansia miskin yang potensial; 

2. Manfaat praktis untuk kebijakan : dapat dijadikan bahan rujukan dan bahan 

pertimbangan bagi penyempurnaan kebijakan khususnya konsep 

pemberdayaan lansia miskin agar program pemberdayaan yang disusun 

sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang dialami, sehingga bisa lebih 

efektif dan efisien. 
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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Ilmu yang mempelajari aspek penuaan serta dampaknya dikenal sebagai 

gerontologi. Ilmu ini mempelajari tentang berbagai aspek penuaan dari segi fisik, 

mental, sosial dan kaitannya dengan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, 

gerontologi dibagi menjadi tiga cabang yaitu gerontologi sosial, gero-teknologi 

dan gerontologi medis khususnya geriatri. Dari ketiga cabang tersebut, yang 

sudah banyak berkembang adalah geriatri. Perhatian terhadap lansia masih 

dititik beratkan pada kondisi fisiknya dalam hal ini kesehatannya.  

Kondisi diatas menyebabkan penelitian tentang lansia dari sudut pandang 

kehidupan sosialnya masih jarang ditemukan. Padahal untuk mewujudkan 

kesejahteraan pada lansia tidak hanya melalui peningkatan kualitas kesehatan 

sosial lansia namun juga melalui peningkatan kualitas kehidupan sosialnya. Hal 

ini senada dengan penelitian Drs. Mohammad Adib, MA, Dra. Hamidah, MSI, 

Prof. Dr. Marlina Mahajudin, SpKj tahun 2009 yang berjudul “Meningkatkan Well 

Being Lansia melalui Dukungan Sosial yang Berbasis Komunitas”. Latar 

belakang dari penelitian ini adalah peningkatan usia harapan hidup yang tidak 

dibarengi dengan kondisi sehat, produktif dan sejahtera bagi keseluruhan lansia 

dan banyaknya lansia yang tidak terurus, masih harus bekerja untuk menghidup 

dirinya sendiri tanpa bantuan siapapun serta belum adanya perhatian pemerintah 

atas jaminan bagi kehidupan lansia di Indonesia Tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini yaitu untuk memetakan dan meningkatkan kesadaran well being 

lansia.  
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Urgensi dari penelitian ini adalah meningkatnya jumlah lansia di Jawa 

Timur menuntut pentingnya penelitian guna meningkatkan well being lansia dan 

masih terbatasnya perhatian dan usaha konkrit terhadap kondisi well being 

lansia. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu dukungan lingkungan 

sosial sangat berperan dalam mewujudkan kondisi well being lansia. Lingkungan 

sosial tersebut dapat berasal dari keluarga, teman, tetangga dan profesional. 

Bentuk dukungan berupa kepedulian, dorongan semangat, informasi, solusi atas 

masalah yang dialaminya, bantuan keuangan, transportasi, hiburan, layanan 

kesehatan dan pengembangan kemampuan. Penelitian ini menekankan pada 

pentingnya penciptaan kondisi “well being”  pada lansia secara umum dan belum 

difokuskan pada lansia miskin. Penciptaan kondisi “well being”  ditekankan pada 

peranan dukungan komunitas sehingga dalam penelitian ini status lansia 

dianggap statis. Hal ini sangat berseberangan dengan pandangan yang 

digunakan dalam pemberdayaan yang menekankan pada peran aktif lansia.  

Penelitian lansia yang lain dilakukan oleh Lana Emilia Gondowahjudi 

dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Lansia di Wilayah 

Malang” yang dilakukan pada tahun 2013. Penelitian ini dilatarbelakangi 

kesadaran kondisi perkembangan jaman yang disertai perbaikan akses 

pelayanan kesehatan yang menyebabkan peningkatan angka harapan hidup 

penduduk di Indonesia. Dampak dari hal ini yaitu meledaknya populasi lansia 

yang ada dalam masyarakat.   

Secara biologis pada lanjut usia akan mengalami penurunan fungsi organ 

yang menyebabkan kondisi multipatologi dan mengancam kemandirian. 

Berkurangnya kemandirian lansia membawa dampak peningkatan beban sosial 

masyarakat. Untuk itu identifikasi faktor resiko yang menurunkan kemandirian 
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lansia merupakan tema yang menarik guna mencari solusi potensial dalam 

rangka mencegah ketergantungan lansia. Untuk itu tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

kemandirian lansia. 

Dari penelitian dilapangan ditemukan adanya hubungan yang signifikan 

antara tingginya tingkat pendidikan, adanya aktivitas sosial, aktif bekerja, 

tingginya pendapatan, tidak adanya dukungan keluarga, tidak adanya penyakit 

penyerta, status kognisi normal dan tingginya status gizi terhadap kemandirian 

lansia. Sedangkan faktor usia dan jenis kelamin tidak mempengaruhi 

kemandirian lansia.  

  Penelitian lansia lain dilakukan oleh Annisa Nurya Aziza pada tahun 2012 

yang berjudul “Mekanisme Survival Lansia Terlantar (Studi Deskriptif tentang 

Strategi Bertahan Hidup Lansia Terlantar di Surabaya). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi lansia hidup terlantar 

dan mengetahui mekanisme survival seperti apa yang ditempuh lansia untuk 

menghadapi kesulitan hidup sehari-hari. Kesimpulan yang didapat dari penelitian 

ini adalah faktor penyebab lansia terlantar dikarenakan adanya masalah 

ekonomi, tingkat pendidikan rendah, tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada 

tunjangan dimasa pensiun. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme 

survival lansia terantar dapat dibedakan menjadi aktor intern kesehatan berupa 

kondisi kesehatan yang semakin lama semakin menurun dan faktor ekstern 

berupa faktor lingkungan disekitar lansia Masalah yang dihadapi dalam 

mekanisme survival lansia terlantar kebutuhan pokok yaitu makan, tempat 

tinggal, kesehatan dan tabungan. Secara garis besar ringkasan ketiga 

penelitian terdahulu diatas dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 2 
Matriks Penelitian Terdahulu 

 

JUDUL 
PENELITIAN 

 

Meningkatkan Well 
Being Lansia 
melalui Dukungan 
Sosial yang 
Berbasis Komunitas  
 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
Kemandirian 
Lansia di Wilayah 
Malang 
 

Mekanisme Survival 
Lansia Terlantar (Studi 
Deskriptif tentang 
Strategi Bertahan Hidup 
Lansia Terlantar di 
Surabaya)  

NAMA 
PENELITI 

Drs. Mohammad 
Adib, dkk 

Lana Emilia 
Gondowahjudi 

Annisa Nurya Aziza 

OBJEK lansia lansia lansia terlantar 

TUJUAN 

Untuk memetakan 
dan meningkatkan 
kesadaran well 
being lansia 

 

Untuk 
menganalisa 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
kemandirian 
lansia. 

Untuk mengetahui latar 
belakang lansia hidup 
terlantar dan mengetahui 
mekanisme survival 
lansia terlantar 

KESIMPULAN 

Lingkungan sosial 
sangat berperan 
dalam mewujudkan 
kondisi well being 
lansia 

Adanya hubungan 
yang signifikan 
antara tingginya 
tingkat 
pendidikan, 
adanya aktivitas 
sosial, aktif 
bekerja, tingginya 
pendapatan, tidak 
adanya dukungan 
keluarga, tidak 
adanya penyakit 
penyerta, status 
kognisi normal 
dan tingginya 
status gizi 
terhadap 
kemandirian 
lansia. 

1. Faktor penyebab : 
masalah ekonomi, 
tingkat pendidikan 
rendah, tidak memiliki 
pekerjaan tetap dan 
tidak ada tunjangan 
dimasa pensiun; 

2. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi terdiri 
dari faktor intern dan 
ekstern 

3. Masalah yang 
dihadapi yaitu makan, 
tempat tinggal, 
kesehatan dan 
tabungan. 

PERBEDAAN 

1. Objek penelitian dalam ketiga penelitian ini adalah lansia dan 
lansia terlantar sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan 
lebih terfokus pada lansia miskin yang potensial 

2. Dalam penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada 
usaha pemberdayaan lansia miskin yang potensial dimana hal 
tersebut tidak dibahas dalam ketiga penelitian terdahulu 
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2.2. Kajian Konseptual  

2.2.1 Pemberdayaan  

2.2.1.1 Definisi Pemberdayaan 

Kata pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata “empowerment” 

dari bahasa Inggris yang memiliki dua arti, pertama diartikan sebagai memberi 

kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak 

lain. Sedangkan pengertian kedua diartikan sebagai upaya untuk memberikan 

kemapuan atau keberdayaan. Dari kedua makna tersebut dapat disimpulkan 

pemberdayaan berarti memberi kemampuan, keberdayaan, dan kekuasaan 

kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu lebih percaya diri dalam mengelola 

kewenangan dan kekuasaan sesuai batasan kapasitas, kapabilitas, dan 

kreativitas yang ada.  

Menurut Pranarka dan Moelyarto (1996:56) konsep empowerment pada 

dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan 

beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan 

keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang 

politik, ekonomi dan lain-lain. Sumaryadi (2013:57) mendefinisikan konsep 

pemberdayaan sebagai proses melepaskan situasi atau keadaan ketertekanan, 

ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan atau ketiadaan otoritas, 

keterpinggiran, ketersisihan, dan hal-hal yang  berkaitan dengan 

kelemahan/powerless. Sedangkan Pratiwi dan Soeprapto (2013:23) 

menyebutkan konsep empowerment adalah upaya menjadikan suasana 

kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan semakin infektif secara 

struktural. Friedman dalam Soenyono (2012:41) menyebutkan konsep 

pemberdayaan sebagai konsep alternatif pembangunan yang pada intinya 
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memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok 

masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung, demokratis 

dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sedangkan Suhendra 

(2006:74) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu kegiatan yang 

berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua 

potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. 

Soetarso (2003) dalam Huraerah (2008:82-83) menjelaskan bahwa 

pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya mepunyai dua pengertian yang salin 

berkaitan, yang pertama yaitu peningkatan kemampuan, motivasi dan peran 

semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langgeng untuk 

mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan sosial; dan yang kedua yaitu 

pemanfaatan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi 

dan perannya. 

Definisi pemberdayaan lain disebutkan oleh Suharto (2005:59-60) yang 

melihat pemberdayaan sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai 

proses mengandung arti serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan 

atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu 

yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan berarti 

keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu 

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan 

dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, 

ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu 

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 
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Selain mengandung pengertian sebagai proses dan tujuan, pemberdayaan 

masyarakat juga diartikan sebagai program dan proses. Adi (2008:83-86) 

menyebutkan pemaknaan ini dilihat dari sisi keberadaan pemberdayaan dalam 

masyarakat. Sebagai suatu program, pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan 

kegiatan guna mencapai suatu tujuan dengan demikian apabila program telah 

selesai maka pemberdayaan dianggap selesai. Sedangkan sebagai proses, 

pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup 

seseorang (on going process) sebagaimana pendapat Hogan dalam Adi 

(2008:85-86) yang menggambarkan pemberdayaan sebagai proses yang relatif 

harus sepanjang hidup manusia yang diproleh dari pengalaman individu-individu 

tersebut dan bukan suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja. 

(empowerment is no end-state, buat a process that all human beings 

experience).  

Pembeda lain dari pemberdayaan sebagai program dan pemberdayaan 

sebagai proses melalui posisi agen pemberdaya. Posisi agen pemberdaya pada 

pemberdayaan sebagai program merupakan pihak eksternal (dari luar 

komunitas) sehingga program pemberdayaan akan diikuti dengan adanya 

terminasi atau disengagement. Sedangkan pada pemberdayaan sebagai proses, 

agen pemberdaya berasal dari internal komunitas  sehingga akan dapat 

diarahkan ke proses pemberdayaan yang berkelanjutan (on going process). Dari 

beberapa definisi diatas, terkait dengan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 

konsep pemberdayaan erat kaitannya dengan serangkaian usaha untuk 

meningkatkan kemampuan individu ataupun kelompok dalam masyarakat dalam 

memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraannya. 
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2.2.1.2  Sasaran Pemberdayaaan 

Suhendra (2006) menyebutkan sasaran pemberdayaan adalah sumber 

daya manusia berkualitas rendah sehingga kualitasnya perlu ditingkatkan untuk 

menunjang jalannya proses pembangunan. Menurut Soenyono (2012) sasaran 

pemberdayaan adalah ketidakberdayaan yang memiliki ciri-ciri melarat, tidak 

beruntung, keadaan minus, minim sumber daya, pendapatan rendah, harta tidak 

ada/minim, lemah fisik, terisolasi, fondasi ekonomi rapuh, akses terbatas, 

ketiadaan moral, dan kekurangan segalanya. Ketidakberdayaan berdasarkan 

faktor penyebabnya dipilah menjadi tiga yaitu faktor struktural, faktor kultural dan 

faktor alamiah. Faktor struktural penyebab ketidakberdayaan berhubungan 

dengan kebijakan, peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang dapat 

menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Faktor kultural berkaitan 

dengan adanya nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat pendidikan 

yang rendah dan kondisi kesehatan dan gizi yang buruk. Faktor alamiah 

berkaitan dengan faktor alam dan geografis.  Suharto (2005:59) menyebutkan 

sasaran pemberdayaan adalah kelompok lemah dan tidak berdaya. Beberapa 

kelompok yang termasuk dalam golongan kelompok ini adalah kelompok lemah 

secara struktural, kelompok lemah khusus dan kelompok lemah secara personal.  

Dalam penelitian ini, sasaran pemberdayaan adalah lansia miskin yang 

potensial. Hal ini senada dengan pendapat Soeharto yang menyebutkan 

kelompok lansia termasuk sebagai kelompok lemah khusus sehingga memiliki 

peluang untuk diberdayakan. Kemudian untuk cakupan lansia dipersempit 

menjadi lansia miskin yang mana konsep miskin tersebut sesuai dengan 

pendapat yang disampaikan oleh Soenyono yang menyebutkan miskin termasuk 

dalam ciri-ciri adanya kondisi ketidakberdayaan. Terakhir konsep potensial 
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sejalan dengan pendapat Suhendra yang menyebutkan pemberdayaan 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas lansia miskin melalui 

pemberdayaan potensi yang dimiliki. Adanya potensi merupakan modal awal 

untuk dilaksanakannya pemberdayaan. 

 

2.2.1.3  Strategi Pemberdayaan 

Dalam pelaksanaan pemberdayaan perlu memenuhi beberapa prinsip 

dasar agar kegiatan pemberdayaan dapat berjalan dengan baik. Dubois dan 

Miley (1977) dalam Putri (2008) menyebutkan prinsip dasar dari pemberdayaan 

adalah proses kerjasama antara klien (penyandang masalah kesejahteraan 

sosial) dengan pelaksanan kerja (pemberdaya) yang dilakukan secara bersama-

sama yang bersifat mutual benefit sehingga menguntungkan kedua belah pihak. 

Klien pemberdayaan harus merasakan dirinya sebagai agen yang bebas dari 

pengaruh dan memiliki pengaruh, kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui 

pengalaman hidup, pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan 

(kesejahteraan sosial) dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber 

pendapatan tersebut secara efektif, dan yang terakhir proses pemberdayaan 

merupakan masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah dan evolusioner 

yang selalu memiliki banyak solusi. 

Sehubungan dengan dasar pemberdayaan tersebut maka terdapat dua (2) 

strategi yang umum dan dilaksanakan yaitu pemberdayaan konformis dan 

pemberdayaan reformis. Pemberdayaan konformis ditandai dengan keberadaan 

struktur sosial, struktur ekonomi dan struktur politik sebagai pemberi bantuan. 

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat bagi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial hanya dilihat sebagai upaya meningkatkan daya adaptasi 
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terhadap struktur yang ada. Implementasi strategi ini yaitu dengan mengubah 

sikap mental masyarakat yang tidak berdaya dan pemberian bantuan baik 

berupa modal maupun subsidi. Sedangkan kegiatan reformis menekankan pada 

praktik-praktik di lapangan atau pada kebijakan operasional. Dengan demikian 

pemberdayaan difokuskan pada upaya peningkatan kinerja operasional dengan 

membernahi pola kebijakan, peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan 

dan sebagainya (Gunawan dan Rahayu, 2005).  

Pendapat diatas hampir serupa dengan pendapat Ife dalam Huda (2009) 

setidaknya terdapat tiga strategi yang dapat diterapkan untuk dapat 

memberdayakan suatu masyarakat yakni melalui perencanaan dan kebijakan 

(policy and planning) yaitu dengan mengembangkan perubahan struktur dan 

institusi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai 

sumber kehidupan untuk meningkatkan taraf hidupnya, aksi sosial dan politik 

(social and political action) yaitu dengan mengarahkan terciptanya sistim politik 

yang memnungkinkan partisipasi masyarakat dan peningkatan kesadaran dan 

pendidikan (education and consciousness raising) yaitu dengan pemberian 

pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana struktur penindasan dapat 

terjadi dan memberikan sarana atau ketrampilan agar dapat mencapai 

perubahan secara efektif. Kedua strategi diatas melihat pemberdayaan dari 

sudut pandang makro sehingga pembahasannya masih bersifat umum dan 

belum mendetail sehingga kurang terfokus. Strategi pemberdayaan yang 

ditawarkan masih dalam konsep makro sehingga kurang operasional untuk 

diterapkan pada suatu kelompok tertentu (dalam penelitian ini kelompok lansia 

miskin yang potensial). Selain itu belum terlihat adanya aliran tahapan kegiatan 

pemberdayaan. Meskipun hampir seluruh aspek terperhatikan namun kesulitan 
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untuk dilakukan penekanan kegiatan. 

Strategi pemberdayaan lain diungkapkan oleh Suharto (2005) yang 

menyatakan strategi pemberdayaan dalam konteks pekerjaan sosial dapat 

dilaksanakan melalui tiga matra yang dibagi berdasarkan tingkatannya yaitu aras 

mikro, aras mezzo dan aras makro. Aras mikro merupakan wilayah paling kecil 

yaitu pada level individu. Pemberdayaan dilakukan melalui bimbingan, konseling, 

stress management, crisis invention. Tujuan pemberdayaan pada aras mikro 

yaitu membimbing atau melatih klien dalam melaksanakan tugas-tugas 

kehidupannya. Aras mezzo dilakukan pada level yang lebih luas, yaitu pada 

sekelompok orang. Pemberdayaan pada level ini dilakukan dengan 

menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Terakhir aras makro 

merupakan level paling besar dengan sasaran perubahan yang diarahkan pada 

sistem lingkungan yang lebih luas. Beberapa strategi yang termasuk dalam 

strategi ini yakni perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye dan aksi 

sosial. Adapun pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari pemberdayaan dapat 

dicapai melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5-P, 

antara lain : 

1. Pemungkinan, menciptakan suasana yang memungkinkan tumbuh 

kembangnya potensi yang dimiliki sasaran pemberdayaan sehingga dapat 

berkembang secara optimal,  

2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh 

sasaran pemberdayaan dalam rangka memecahkan masalah dan memenuhi 

kebutuhannya.  

3. Perlindungan, melindungi sasaran pemberdayaan, menghindari terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang dan tidak sehat antara yang kuat dan lemah, 
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serta mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok 

yang lemah.  

 
4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 

mampu untuk menjalankan peranan dan tugasnya.  

5. Pemeliharaan, pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan 

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang untuk memperoleh 

kesempatan yang sama dalam berusaha.  

Dalam pendapat Suharto ini sudah memperlihatkan adanya tahapan-tahapan 

yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberdayaan. Tahapan-tahapan tersebut 

tampak sebagai suatu sistem yang dimulai dari proses perencanaan, yaitu 

pemungkinan. Selain itu, sudah ada penekanan dalam tiap tahapan sehingga 

pelaksanaan pemberdayaan dapat lebih fokus. Untuk itu strategi ini dirasa cocok 

untuk digunakan dalam penelitian ini yang membahas pada ranah sosial pada 

subjek lansia miskin yang potensial. Dengan demikian pendekatan yang 

digunakan dalam penyusunan strategi pemberdayaan lansia miskin yang 

potensial yitu pendekatan 5P (pemungkinan, penguatan, perlindungan, 

penyokongan dan pemeliharaan). 

 

2.2.2 Lansia 

Usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur 

kehidupan manusia (Keliat, 1999).  Pendefinisian lanjut usia tidak lepas dari 

karakteristik yang meliputi kehidupan manusia. Affandi (2009) menyebutkan 

pendefinisian penduduk usia lanjut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 

biologi, ekonomi, sosial, dan usia. Aspek biologis melihat penduduk lansia 

sebagai penduduk yang telah menjalani proses penuaan dalam arti menurunnya 
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daya tahan fisik yang ditandai  dengan peningkatan kerentanan terhadap 

serangan berbagai penyakit yang dapat berujung pada kematian. Dari aspek 

ekonomi, penduduk lansia sering dianggap sebagai beban daripada potensi 

sumber daya bagi pembangunan. Dari aspek sosial, penduduk lansia merupakan 

salah satu kelompok sosial dalam masyarakat. Aspek usia menyebutkan 

penduduk lansia adalah golongan penduduk yang telah mencapai batas usia 

tertentu yang telah disepakati. Dari keempat aspek diatas, aspek usia merupakan 

aspek yang paling sering digunakan dalam mendefinisikan penduduk lansia. Di 

Indonesia,  menurut pasal 1 ayat 2-4 UU Nomor 13 tahun 1998 tentang 

Kesehatan dikatakan usia lanjut adalah seseorang yang telah mancapai usia 

lebih dari 60 tahun. WHO memberi batasan sampai dengan usia 60 tahun 

sebagai lansia.  

Pengelompokkan lansia dapat dilakukan dari aspek kesehatan, aspek 

ekonomi dan aspek demografis (Affandi, 2009). Dari aspek kesehatan lansia 

dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Pralansia (prasenilis) adalah 

seseorang yang berusia antara 45-59 tahun. Sedangkan lansia mengandung 

pengertian seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Jika seseorang yang 

berusia 70 tahun atau lebih/seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan 

masalah kesehatan akan termasuk dalam ketgori lansia resiko tingggi. Dari 

aspek ekonomi, lansia dibedakan menjadi lansia potensial dan lansia tidak 

potensial. Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan 

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

lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga 

hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Keberadaan lansia sering pula 

dikaitkan dengan penuaan penduduk. Dari aspek demografis, pengelompokkan 
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penuaan penduduk dapat dilihat dari beberapa ukuran yakni dependency ratio, 

persentase penduduk lansia, dan dari sisi umur median penduduk. Dari 

dependency ratio, suatu penduduk dikatakan penduduk tua jika angka 

dependency ratio penduduk tuanya lebih dari 10 persen. Dari persentase 

penduduk lansia, struktur penduduk tua ditandai dengan jumlah penduduk lansia 

dalam masyarakat yang lebih dari tujuh persen. Sedangkan dari umur median 

penduduk, struktur penduduk tua ditandai dengan umur median penduduk lebih 

dari 30 tahun. 

Pengklasifikasian lansia yang lain disebutkan oleh Reichard, Livovson dan 

Peterson (1992) dalam Karnaji dan Suyanto (2005) yang mengelompokkan 

lansia menjadil lima kategori yaitu pertama, mature yakni golongan lansia yang 

terdiri dari orang-orang yang bersifat konstruktif dan aktif; kedua, rocking yakni 

golongan lansia yang cenderung bersikap santai dan suka menerima bantuan 

orang lain; ketiga, armored yakni golongan lansia yang melawan ketergantungan 

dari orang lain; keempat, angry yakni golongan lansia yang selalu bersikap 

bermusuhan yang biasanya cenderung menimpakan segala sesuatu yang buruk 

dan salah kepada orang lain; dan kelima, selfhaters yakni golongan lansia yang 

menjelek-jelekkan dirinya sendiri dan cenderung depresif. 

Pengenalan kondisi lansia pada umumnya dapat dilakukan dari 

kemunculan karakteristiknya. Demartoto (2006:15) menyebutkan gejala fisik yang 

menjadi karakteristik orang usia lanjut antara lain waktu orang berusia lanjut 

berhenti haid, lekas capai, rambutnya mulai menipis dan beruban, kehilangan 

kerampingan badannya dan penghasilan mulai menurun. Mari Buckly dalam 

Demartoto (2006) menyebutkan karakteristik lansia berupa usia, kematian, 

intensifikasi, penyakit dan kesepian serta keterasingan. Dari karakteristik usia, 
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seseorang dikatakan berusia lanjut apabila orang tersebut berusia tua dan orang 

tersebut harus mengerti serta dihayati sebagai orang tua. Pada umumnya usia 

lanjut memiliki pengertian psikologis dan kultural yang berbeda-beda dalam 

masyarakat. Karakteristik kematian menyebutkan semakin orang lanjut usia 

semakin dekat dengan kematian dan ini merupakan fakta yng dirasakan dan 

ditanggapi secara berbeda-beda oleh usia lanjut. Karakteristik intensifikasi 

menyatakan kondisi umum orang usia lanjut yag cenderung menjadi lebih 

egosentris. Mereka kurang bertenggang rasa dengan yang lainnya tetapi sibuk 

memikirkan atau merenungkan tentang kematian, agama, dirinya sendiri dan 

keadaan jasmaninya. Kondisi ini merupakan perilaku orang usia lanjut yang 

alamiah yang merupakan reaksi pertahanan diri orang usia lanjut terhadap 

penolakan masyarakat terhadap dirinya. Karakteristik penyakit menyatakan 

orang usia lanjut pada umumnya dikelilingi oleh penyakit sehingga mereka 

biasanya dalam keadaan sakit. Karakteristik terakhir yakni kesepian dan 

keterasingan.  Sebagian besar orang usia lanjut berada dalam situasi kesepian 

sebagai akibat kehilangan berbagai aspek dalam kehidupannya. Seperti 

kehilangan sahabat, anak, istri atau suami. Sedangkan menurut Keliat (1999) 

dalam Maryam,dkk (2008:33) lansia memiliki karakteristik berusia lebih dari 60 

tahun (sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UU No 13 tentang Kesehatan), kebutuhan 

dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, dari kebutuhan 

bipsikososial sampai spiritual, serta dari kondisi adaptif hingga kondisi maladaptif 

dan lingkungan tempat tinggal yang bervariasi. 

Tipe lansia juga dapat dibedakan berdasarkan pada karakter, pengalaman 

hidup, lingkungan, kondisi fisik, mental, sosial dan ekonominya. Menurut 

Nugroho (2000) dalam Maryam,dkk (2008) pengkategorian lansia dijabarkan 
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sebagai berikut,  tipe pertama, tipe arif bijaksana yang digambarkan dengan 

adanya ciri-ciri : kaya dengan hikmah, pengalaman, menyesuaikan diri dengan 

perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, 

sederhana, dermawan, memenuhi undangan dan menjadi panutan.Tipe kedua 

yakni tipe mandiri yang memiliki ciri-ciri : memiliki kebiasaan mengganti kegiatan 

yang hilang dengan yang baru, selektif dalam mencari pekerjaan, bergaul 

dengan teman, dan memenuhi undangan. Tipe ketiga yakni tipe tidak puas 

berupa kondisi lansia yang pada umumnya memiliki konflik lahir batin 

dikarenakan menentang proses penuaan sehingga menjadi pemarah, tidak 

sabar, mudah tersinggung, sulit dilayani, pengkritik dan banyak menuntut. Tipe 

keempat yakni tipe pasrah yang pada umumnya memiliki ciri-ciri adanya sikap 

menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti kegiatan keagamaan, dan 

melakukan kegiatan apa saja. Tipe kelima yakni tipe bingung yang pada 

umumnya memiliki ciri-ciri gampang kaget, kehilangan kepribadian, 

mengasingkan diri, minder, menyesal, pasif, dan acuh tak acuh. 

Pengenalan kondisi lansia juga disertai dengan timbulnya mitos-mitos yang 

menyertai kehidupan lansia. Menurut Shiera Saul (1974) dalam Maryam,dkk 

(2008) mitos-mitos lansia antara lain pertama, mitos kedamaian dan 

ketenangan. Mitos ini beranggapan bahwa para lansia dapat menikmati hidup 

hasil kerja dan jerih payahnya di masa muda. Kedua, mitos konservatif dan 

kemunduran. Konservatif memiliki makna kolot, dengan demikian mitos ini 

mengangap bahwa para lansia bukanlah orang yang kreatif, menolak inovasi, 

berorientasi ke masa silam, kembali ke masa kanak-kanak, sulit berubah, keras 

kepala, dan cerewet. Ketiga, mitos berpenyakitan yang beranggapan bahwa 

masa tua dipandang sebagai masa degenerasi biologis yang disertai berbagi 
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penyakit dan sakit-sakitan. Keempat, mitos senilitas yang beranggapan bahwa 

para lansia sudah pikun. Kelima, mitos tidak jatuh cinta yang beranggapan 

bahwa para lansia sudah tidak lagi jatuh cinta dan bergairah kepada lawan jenis. 

Keenam, mitos aseksualitas yang beranggapan bahwa pada lansia hubungan 

seks akan menurun, minat, dorongan, gairah, kebutuhan, dan daya seks 

berkurang. Dan ketujuh, mitos ketidakprodutifan yang beranggapan bahwa para 

lansia tidak produktif lagi.  

Dalam penelitian ini, konsep tentang karakteristik, tipe dan mitos dalam 

kehidupan lansia sangat diperlukan dalam rangka menunjang wawasan peneliti 

dalam mengkaji lansia. Hal ini diperlukan agar menunjang observasi yang 

dilakukan agar dihasilkan data penelitian yang sesuai dengan kondisi objek 

penelitian.  

 

2.2.3 Miskin 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata miskin mengandung 

pengertian tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah. 

Sedang kemiskinan mengandung arti hal miskin; keadaan miskin;- absolut situasi 

penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, 

pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat 

kehidupan yang minimum. Definisi penduduk miskin adalah penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. 

Pemerintah menyebutkan definisi fakir miskin secara resmi sebagaimana 

tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang 

penanganan fakir miskin yang mnyatakan : “Definisi fakir miskin yaitu orang yang 

sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai 
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sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;.. “ 

Dalam perkembangannya, kemiskinan dibedakan berdasarkan bentuk 

dan faktor penyebab antara lain (Kartasasmita, 1996: 235, Sumodiningrat, 

1998:67) : 

 
1. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang 

miskin. Disebabkan karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai (SDA, 

SDM maupun sumberdaya pembangunan).  

2. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang timbul karena sikap hidup 

seseorang/kelompok, disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan 

budaya  di  mana  mereka  merasa   hidup  berkecukupan  dan  tidak merasa 

kekurangan. 

3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor 

buatan manusia (kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi 

yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang 

cenderung menguntungkan kelompok tertentu).  

Untuk mengenali penduduk miskin adalah dengan mengidentifikasi 

keberadaan ciri-cirinya. Menurut Suyanto dan Prasteyo (2005) penduduk atau 

keluarga miskin memiliki ciri-ciri yaitu tidak memiliki faktor produksi sendiri, tidak 

mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan 

sendiri, memiliki pendidikan yang rendah (pada umumnya tidak tamat Sekolah 

Dasar), tinggal di daerah pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan serta 

tidak mempunyai ketrampilan atau skill. Sedangkan menurut Karnaji dan 

Sudarso (2005:15) orang atau keluarga miskin pada umumnya selalu lemah 

dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi 
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sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat yang memiliki potensi 

lebih tinggi. 

Kondisi miskin dimulai dengan munculnya permasalahan-permasalahan 

tertentu yang jamak ditemui dalm keluarga miskin. Menurut Gunawan dan 

Rahayu (2005) alur permasalahan keluarga miskin dimulai dari keterbatasan 

informasi, pengetahuan dan ketrampilan yang berpengaruh besar terhadap 

kemampuan dalam memanfaatkan peluang dan kesempatan ekonomi di 

lingkungan kawasan industri. Akibatnya jenis pekerjaan yang didapatkan adalah 

yang bersifat support dan berupah rendah. Jika mereka ingin bekerja di sektor 

ekonomi tantangan terbesarnya adalah tidak memiliki modal. Hal ini diperparah 

dengan kurangnya kemampuan dalam mengakses perbankan. Kalaupun mereka 

mendapat pinjaman jumlahnya sangat kecil. Selain itu, akibat selanjutnya dari 

keterbatasan informasi, pengetahuan, ketrampilan dan modal yang dimiliki  

adalah rendahnya nilai produksi yang dihasilkan. Kualitas produksi berbanding 

lurus dengan posisi nilai tukar yang sering kali tidak seimbang dengan tenaga 

dan waktu yang telah dialokasikan dan kompensasi yang didapat rendah. 

Akibatnya adalah kurangnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 

Pendapat ini diperkuat oleh Jalaludin Rachmat (1999) yang menyatakan 

bahwa produktivitas yang rendah dan pendapatan yang rendah akan 

menyebabkan kemampuan SDM dalam menyediakan pendidikan bagi generasi 

penerusnya rendah. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) otomatis rendah. Kualitas SDM yang rendah 

mengakibatkan produktivitas rendah dan rangkaian proses ini akan begitu 

seterusnya. Rangkaian ini menciptakan vicious cycle atau lingkaran setan 

kemiskinan.  
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Selain siklus tersebut diatas, terdapat pula siklus kemiskinan  

sebagaimana disampaikan oleh Chambers (1983) yang mendefinisikan 

kemiskinan sebagai suatu kompleksitas dari hubungan sebab akibat yang saling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut Chambers melihat 

antara unsur kemelaratan, rumah tangga miskin dan lingkungannya, terdapat 

suatu jalinan erat dalam suatu mata rantai yang disebut “perangkap deprivasi” 

(deprivation trap). Tiap mata rantai dalam jalinan tersebut saling kait mengait 

antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi dan tiap mata rantai 

memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Dengan menghubungkan tiap faktor 

penyebab kemiskinan, dapat diperoleh pola kemungkinan hubungan kausal yang 

dalam keadaan negatif membentuk semacam jaringan untuk memerangkap 

orang dalam kemelaratan dan kerentanan.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 
Jebakan Penjarahan (Deprivation) 
Sumber : Chambers (1983:145) 

 
Menurut Chambers unsur–unsur perangkap deprivasi antara lain 

kemiskinan, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. 

Rumah tangga yang miskin memiliki ciri-ciri tidak ada atau sedikit sekali 
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kekayaan yang dimiliki, tempat tinggal yang kecil, produktivitas tenaga kerja yang 

rendah, persediaan makanan yang terbatas, selalu memiliki hutang dan tingkat 

pendapatan yang rendah. Rumah tangga yang lemah jasmani memiliki ciri-ciri 

dimana jumlah tanggungan keluarga lebih banyak daripada pencari nafkahnya 

sehingga penghasilan keluarga tidak mampu memberikan kehidupan yang layak 

bagi anggota keluarga. Rumah tangga yang terisolasi merupakan mereka yang 

tersisih dari arus kehidupan yang biasanya bertempat tinggal di daerah 

pinggiran, terpencil dari pusat keramaian dan jalur komunikasi serta jauh dari 

pusat pemerintahan dan perdagangan. Rumah tangga yang rentan bercirikan 

ketiadaan atau sedikit sekali penyangga (tabungan, asuransi) yang dimiliki untuk 

menghadapi kebutuhan yang mendadak. Sedangkan keluarga yang tidak 

berdaya memiliki ciri ketidaktahuan tentang hukum yang mengakibatkan mereka 

menjadi sasaran empuk bagi penindasan dan penyalahgunaan yang dilakukan 

oleh kaum yang lebih kuat.  

Dengan pembahasan yang lebih spesifik, kondisi ketidakberdayaan akan 

membatasi akses terhadap sumber daya negara, memperumit keadilan hukum 

bagi penyelewengan, menyebabkan kehilangan kekuatan tawar menawar, 

membuat rakyat semakin rapuh terhadap permintaan mendadak untuk 

pembayaran pinjaman atau terhadap permintaan uang suap suatu sengketa. 

Untuk itu Chambers memberikan solusi penanganan ketidakberdayaan adalah 

dengan memampukan dan memberdayakan kaum miskin melalui manajemen 

terbalik dari paradigma pembangunan yang umumnya dijalankan sehingga 

memberikan kekuatan dan inisiatif dari luar dan bawah.  

Jenis kemiskinan juga dapat dilihat dari sudut pandang sosio ekonomis 

masyarakatnya. Hal ini sebagaimana pendapat Sumodiningrat, (1998) yang 
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mengklasifikasikan dua bentuk kemiskinan yaitu :  

1. Kemiskinan absolut adalah suatu kemiskinan di mana orang miskin memiliki 

tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum;  

2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan 

antar suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan yan lain. 

 
Di Indonesia terdapat tiga model untuk mengukur tingkat “kemiskinan” 

(Cahyat, 2007:2) dimana masing-masing memiliki cara pandang dan lingkup 

pengertian yang berbeda. Model pengukuran tersebut antara lain : 

1. Model tingkat konsumsi 

Model ini dianut oleh BPS dalam menghitung angka kemiskinan melalui 

tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan 

sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan 

dasar, yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Inti dari 

model ini adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis 

kemiskinan (GK) yaitu penduduk dengan “garis kemiskinan” (GK) yaitu jumlah 

rupiah untuk konsumsi per orang per bulan. 

2. Model kesejahteraan 

Model ini dianut oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) yang lebih menitikberatkan sisi kesejahteraan daripada sisi 

kemiskinan. Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan 

program yang disebut sebagai pendataan keluarga. Dari kegiatan ini akan 

menghasilkan empat kelompok data yaitu : 

a. Data demografi, misalnya jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis 

kelamin, dan lain-lain; 
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b. Data keluarga berencana, misalnya Pasangan Usia Subur (PUS), peserta 

KB, dan lain-lain 

c. Data tahapan keluarga sejahtera, yaitu jumlah keluarga yang masuk 

dalam kategori keluarga pra-sejahtera, sejahtera I, II dan III; 

d. Data individu, seperti nomor identitas keluarga, nama, alamat, dan lain-

lain. 

Terkait kemiskinan, pentahapan keluarga sejahtera dibagi menjadi lima tahap, 

yaitu : 

a. Keluarga pra-sejahtera (sangat miskin); 

b. Keluarga sejahtera I (miskin); 

c. Keluarga sejahtera II; 

d. Keluarga sejahtera III; 

e. Keluarga sejahtera III plus; 

3. Model pembangunan manusia 

Model pendekatan pembangunan manusia dipromosikan oleh lembaga 

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk program pembangunan yaitu United 

Nations Development Program (UNDP) dan hasilnya disebut Human 

Development Report. Di Indonesia, model ini dikembangkan oleh BPS dan 

Bappenas yang kemudian disebut sebagai model pembangunan nasional 

dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. HDR berisikan penjelasan 

tentang empat indeks yaitu indeks pembangunan manusia atau human 

development index, indeks pembangunan jender atau gender development 

index, langkah pemberdayaan jender atau gender empowerment index, dan 

indeks kemiskinan manusia atau human poverty index. 

Data kemiskinan yang sering digunakan dalam pelaksanaan program 
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penanggulangan kemiskinan adalah data dihasilkan dari kegiatan Pendataan 

Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Hal ini dikarenakan pada 

pengumpulan data tersebut menggunakan kuesioner dengan indikator yang 

bersifat umum sehingga hasilnya bersifat nasional. Dari data tersebut kemudian 

Badan Pusat Statistik (BPS) membagi kategori kemiskinan menjadi tingkat 

kesejahteraan per satuan desil (satu per sepuluh). Kategori tingkat 

kesejahteraan yang yang akan dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu (BDT) 

perlindungan sosial, yaitu 40 persen dengan kondisi sosial - ekonomi terendah. 

BDT tersebut akan digunakan untuk melakukan analisis atau perencanaan 

kegiatan/program penanggulangan kemiskinan dan menetapkan sasaran 

penerima manfaat program-program perlindungan sosial. 

 

2.2.4 Waktu luang 

Dalam bahasa Inggris waktu luang dikenal dengan sebutan leisure yang 

berasal dari bahasa latin licere, yang  berarti diizinkan (to be permitted) atau 

menjadi bebas (to be free). Jadi secara keseluruhan, waktu luang dapat 

didefinisikan sebagai terlepas dari segala tekanan (freedom from constraint), 

adanya kesempatan untuk memilih (opportunity to choose), waktu yang tersisa 

usai kerja (time left over after work) atau waktu luang setelah mengerjakan 

segala tugas sosial yang telah menjadi kewajiban (free time after obligatory 

sosial duties have been met) (Torkildsen,1992:25).  

Waktu luang timbul sebagai salah satu aspek dalam kehidupan 

masyarakat. Stanley Parker (1975) dalam Haralambos dan Holborn (2000:756) 

menyebutkan lima (5) aspek dalam kehidupan masyarakat yaitu : 
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“(1) Work is the time spent in paid employment; (2) Work obligations refer 
to time that is taken up as a consquence of employment, but is not actuallny 
spent working. Travel to and from work is an example of a work obligation; (3) 
non-work obligations involve such activities as housework and childcare; (4) time 
is also occupied by physiological needs. People have to spend time engaged in 
activities such as eating, sleeping, washing and defecating; and (5) the time left 
over is defined as leisure.” 

 
Pendapat ini disempurnakan oleh Ken Roberts (1978) yang menyatakan 

ada faktor lain yang penting selain siklus kehidupan. Dia menekankan pada 

keanekaragaman pola waktu luang yang tersedia bagi individu, dan dia melihat 

waktu luang sebagai pelibatan kebebasan dalam memilih. Disini waktu luang 

tampak sebagai proses memilih. Waktu luang tidak hanya pada saat tidak 

bekerja, diluar wilayah ini, melibatkan sejumlah kegiatan yang secara rrelatif 

ditentukan oleh diri sendiri. Dengan kata lain, individu terhubung dengan waktu 

luang hanya ketika mereka merasa bahwa mereka memilih sendiri apa yang 

akan mereka kerjakan. 

Waktu luang merupakan bahasa baru dalam sosiologi. Keberadaannya 

dalam masyarakat dikaitkan dengan pekerjaan dan pengangguran. Seperti 

halnya wilayah lain dalam kehidupan sosial, pengangguran dan waktu luang bisa 

tampak sangat berbeda ketika dibahas menggunakan pendekatan yang berbeda 

yang berfokus pada perbedaan bidang dalam masyarakat dan pembahasannya 

mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Salah satu pembahasan waktu 

luang adalah dengan mengkaitkannya dengan isu gender. Sheila Seraton dalam 

Haralambos dan Holborn (2000:760) menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

signifikan antara waktu luang laki-laki dan perempuan dimana terdapat 

perbedaan tipe antara keduanya. Selain itu perempuan memiliki akses yang leih 

sedikit untuk berpeluang menikmati waktu luang daripada laki-laki. 
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Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa pandangan mengenai 

waktu luang. Pertama, waktu luang sebagai waktu (leisure as time). Waktu luang 

didefinisikan sebagai waktu senggang setelah segala kebutuhan yang mudah 

telah dilakukan. Yang mana ada waktu lebih yang dimiliki untuk melakukan 

segala hal sesuai dengan keinginan yang bersifat positif. Kedua, waktu luang 

sebagai aktivitas (leisure as activity) yang berarti waktu luang terbentuk dari 

segala kegiatan bersifat mengajar dan menghibur (enlighten) yang berisikan 

berbagai macam kegiatan yang mana seseorang akan mengikuti keinginannya 

sendiri baik untuk beristirahat, menghibur diri sendiri, menambah pengetahuan 

atau mengembangkan keterampilannya secara objektif atau untuk meningkatkan 

keikutsertaan dalam bermasyarakat setelah ia melepaskan diri dari 

pekerjaannya, keluarga dan kegiatan sosial. Ketiga, waktu luang sebagai 

suasana hati atau mental yang positif (leisure as an end in itself or a state of 

being) yang didefinisikan bahwa waktu luang harus dimengerti sebagai hal yang 

berhubungan dengan kejiwaan dan sikap yang berhubungan dengan hal-hal 

keagamaan, hal ini bukan dikarenakan oleh faktor-faktor yang datang dari luar. 

Hal ini juga bukan merupakan hasil dari waktu senggang, liburan, akhir pekan, 

atau liburan panjang. Keempat, waktu luang sebagai sesuatu yang memiliki arti 

luas (leisure as an all embracing). Menurut Dumadezirer, waktu luang adalah 

relaksasi, hiburan, dan pengembangan diri. Dalam ketiga aspek tersebut, mereka 

akan menemukan kesembuhan dari rasa lelah, pelepasan dari rasa bosan, dan 

kebebasan dari hal-hal yang bersifat menghasilkan. Dengan kata lain, waktu 

luang merupakan ekspresi dari seluruh aspirasi manusia dalam mencari 

kebahagiaan, berhubungan dengan tugas baru, etnik baru, kebijakan baru, dan 
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kebudayaan baru. Kelima, waktu luang sebagai suatu cara untuk hidup (leisure 

as a way of living)” (Torkildsen,1992). 

Sukadji (2000) dalam Aprilia (2014) mendefinisikan waktu luang yang 

tergantung pada tinjauannya antara lain dimensi waktu, dimensi kebebasan 

pilihan cara pengisiannya, dan dimensi fungsinya. Dari dimensi waktu, waktu 

luang merupakan waktu yang tersisa setelah digunakan untuk kegiatan-kegiatan 

mencari nafkah, melakukan kewajiban-kewajiban, mempertahankan hidup atau 

mempertahankan eksistensi jadi kesimpulannya waktu luang adalah waktu yang 

tidak digunakan untuk “bekerja”. Dari segi cara pengisian, waktu luang 

merupakan waktu yang dapat diisi dengan kegiatan pilihan sendiri, atau waktu 

yang cara pengguanaan dan pemanfaatannya bebas sesukanya sendiri. 

Sedangkan dari segi fungsi atau pemanfaatan, waktu luang diterjemahkan 

sebagai waktu yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk mewujudkan potensi 

(aktualisasi diri), sebagai sarana meningkatkan mutu pribadi (mengikuti kursus-

kursus, latihan-latihan pengembangan pribadi dan sebagainya), kegiatan 

terapeutik bagi orang yang mengalami gangguan emosi (misalnya orang 

depresi), sebagai selingan, hiburan, rekreasi atau penyegaran kembali, sebagai 

kompensasi pekerjaan yang tidak menyenangkan atau kurang sesuai dengan 

minat, atau sebagai kegiatan menghindari sesuatu.  

Lebih lanjut Sukadji (2000) dalam Aprilia (2014) mendefinisikan kegiatan 

pengisian waktu luang sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan bebas 

tanpa bayaran, dan kegiatan ini memberikan kepuasan pada pelakunya. 

Kegiatan ini dilakukan selama waktu-waktu yang dapat disisakan dari memenuhi 

kebutuhan penghidupan dan pemeliharaan hidup, tuntutan sosial maupun 

tuntutan lembaga lain. Kegiatan pemanfaatan waktu luang secara efisien akan 
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memperoleh banyak manfaat antara lain bisa meningkatkan kesejahteraan 

jasmani, meningkatkan kesegaran mental dan emosional, membuat kita 

mengenali kemampuan diri sendiri, mendukung konsep diri serta harga diri, 

sarana belajar dan pengembangan kemampuan, pelampiasan ekspresi dan 

keseimbangan jasmani, mental, intelektual, spiritual, maupun estetika dan yang 

terakhir melakukan penghayatan terhadap apa yang anda sukai tanpa tidak 

mempedulikan segi materi. 

Selain itu mengisi waktu luang juga berfungsi sebagai pemenuhan 

kebutuhan sosial, seperti meningkatkan daya kerja sehingga memacu prestasi 

dan produktivitas, menambah konsumsi sehingga meningkatkan lapangan kerja, 

mengurangi kriminalitas dan kenakalan, dan meningkatkan kehidupan 

bermasyarakat. 

Waktu luang merupakan nikmat yang memiliki dua sisi, bisa 

menguntungkan untuk diri sendiri namun bisa juga merugikan. Banyak 

masyarakat yang ingin meraih capaian hidup seperti yang diraih oleh orang-

orang sukses. Hingga saat ini, banyak masyarakat yang memiliki waktu luang 

yang diisi dengan membaca buku, dan diisi dengan hal-hal positif. Sebuah 

pilihan yang jarang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam menghabiskan 

waktu luangnya dengan nongkrong di warung-warung dekat tempat tinggal, 

dengan berlibur ke tempat wisata atau istilah jeleknya mereka memanfaatkan 

waktu luang dengan menghabiskan uang dari penghasilanya. Hal tersebut yang 

bisa menjadikan sekelompok masyarakat tersebut merasa puas dengan hari-hari 

yang sudah dihabiskan dengan bekerja dan disisa waktu liburnya mereka 

mengeluarkan hasil jerih payahnya dengan bersantai atau belanja kebutuhan 

sehari-hari. 
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Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana lansia miskin yang 

potensial menghabiskan waktu luang yang dimiliki. Dari deskripsi yang diberikan 

kemudian diarahkan kepada peluang dilaksanakannya pemberdayaan guna 

mengisi waktu luang yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi 

kesejahteraan hidup lansia. 

 

2.3    Teori Pilihan Rasional 

Teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah teori 

pilihan rasional. Teori pilihan rasional memiliki perbedaan yang cukup signifikan 

dengan teori sosial lainnya. Menurut Ritzer dan Smart (2001) perbedaan pilihan 

rasional dengan pendekatan teoritis lainnya dalam sosiologi sering dilihat dalam 

dua hal, yaitu komitmen pada individulisme metodologis dan melihat pilihannya 

sebagai sebuah proses optimisasi. Individualisma metodologis berarti adanya 

sikap dan pandangan bahwaa fenomena sosial, ekonomi dan fenomena tingkat-

masyarakat lainnya hanya dapat dijelaskan secara memadai dalam 

hubungannya dengan tindakan-tindakan individu. Optimisasi berarti bahwa 

pilihan yang dibuat sudah rasional karena tidak hanya sekedar memaksimumkan 

pendapatan namun telah diganti dengan pengakuan pengarahan secara egoistik 

dan altruistik yang mampu mengarahkan perilaku.  

Dalam model-model pilihan rasional setidaknya menetapkan sekumpulan 

hubungan teoritis utama meliputi  (1) kumpulan aktor yang berfungsi sebagai 

pemain didalam sistem, (2) alternatif-alternatif yang ada bagi tiap-tiap aktor, (3) 

kumpulan hasil yang mungkin dalam sistem dengan alternatif-alternatif yang 

dimiliki tiap-tiap aktor, (4) preferensi tiap-tiap aktor terhadap kumpulan hasil yang 

mungkin, dan (5) ekspektasi para aktor mengenai parameter-parameter sistem. 
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Dalam penggunaan model pilihan rasional, kosakata yang digunakan sering 

sama sehingga memungkinkan pilihan rasional sebagai interlangue ilmu-ilmu 

sosial, dan menjamin perkembangan teoritis di satu area substantif akan 

berimplikasi pada area-area substantif lainnya. Kesamaan tersebut juga 

menyebabkan analisis hanya berkembang di seputar kelompok-kelompok isu 

dalam jumlah terbatas.  

Teori pilihan rasional sering dikaitkan dengan ilmu ekonomi karena 

orientasi nilai ekonomi sering digunakan sebagai pertimbangan dalam 

menentukan pilihan agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Hal tersebut 

senada dengan ilmu ekonomi yang menekankan modal sekecil-kecilnya untuk 

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Teori pilihan rasional dalam 

penelitian ini menggunakan pemikiran James C. Coleman yang dituangkan 

dalam buku Foundations of Social Theory (1990) dan jurnal Rationality and 

Society(1989). Salah satu pendapatnya yang terkenal bahwa sosiologi harus 

memfokuskan perhatiannya pada sistem sosial, namun fenomena makro tersebut 

harus dijelaskan oleh faktor-faktor internal kepada mereka, secara prototipikal 

individual. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang akan difokuskan tingkat 

individu, yaitu pada lansia miskin yang potensial. Teori ini digunakan untuk 

mengamati fenomena pemberdayaan lansia miskin yang potensial pada dua 

tingkatan strata yaitu level mikro dan makro.  

Teori pilihan rasional mempunyai titik berat pengamatan pada level mikro. 

Fenomena pada level mikro digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan 

fenomena pada level makro. Pada level mikro terdapat sumber data dimana data 

biasanya dikumpulkan dan kemudian dikumpulkan atau disusun untuk dihasilkan 

pada level sistem yang bersangkutan. Selain itu pada level mikro dianggap 
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sebagai pusat adanya intervensi yaitu tempat dimana intervensi biasa dilakukan 

untuk menciptakan perubahan-perubahan sosial. Dengan demikian teori pilihan 

rasional ini sangat menaruh perhatian besar pada kehidupan individu dalam 

sistem sosialnya (Ritzer, 2012). 

Orientasi pilihan rasional Coleman adalah jelas dalam gagasan dasarnya 

bahwa tiap individu bertindak secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. 

Selain tujuan tersebut, dalam individu juga terdapat tindakan-tindakan yang 

didasari dan dibentuk oleh nilai-nilai atau preferensi yang ia anut. Kemudian 

Coleman  berpendapat bahwa untuk kebanyakan tujuan teoritis, ia akan 

memerlukan konseptualisasi yang lebih tepat terhadap aktor rasional yang 

berasal dari ekonomi, yang melihat aktor yang memilih tindakan-tindakan itu 

yang akan memaksimalkan utilitas, atau kepuasan kebutuhan dan keinginan 

mereka. Bagi Coleman, individu merupakan makhluk homo economicus 

sehingga ia memiliki kebebasan dalam melakukan perubahan dalam rangka 

mencari pengetahuan untuk merekonstruksi masyarakat (Ritzer,2011).  

Dalam penelitian ini, fenomena level mikro terletak dalam diri lansia miskin 

yang potensial. Pembahasan dilakukan pada seputar partisipasi lansia miskin 

yang potensial dalam kegiatan pemberdayaan. Partisipasi tersebut berisi nilai-

nilai yang dianut dan pilihan-pilihan yang diambil yang dianggap bisa 

memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. 

Coleman juga menyatakan bahwa sistem sosial merupakan fenomena 

makro yang penjelasannya diperoleh dari fenomena mikro. Oleh sebab itu 

analisis pada level makro dimulai dari hubungan yang tercipta pada level mikro, 

yaitu individu. Dalam teori pilihan rasional terdapat elemen kunci, yaitu aktor dan 

sumberdaya. Sumber daya adalah hal-hal yang dikendalikan oleh para aktor 
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sedang yang mana mereka memiliki kepentingan terhadapnya. Mengingat kedua 

unsur ini, Coleman merinci bagaimana interaksi dari kedua elemen tersebut 

mengarah ke tingkat sistem. Sebuah basis minimal untuk sistem sosial tindakan 

dalam dua aktor, masing-masing memiliki kontrol atas sumber daya yang 

memiliki kepentingan terhadap yang lain. Ini adalah kepentingan masing-masing 

di bawah kontrol sumber daya lain yang mengarah keduanya, sebagai aktor 

purposive untuk terlibat dalam aktivitas yang melibatkan satu sama lain. Suatu 

sistem tindakan struktur ini, bersama-sama dengan fakta bahwa para aktor 

adalah purposive, masing-masing yang memiliki tujuan memaksimalkan realisasi 

kepentingannya. Coleman di sini juga tertarik dalam hubungan makro ke mikro, 

atau bagaimana sistem membatasi orientasi pelaku tersebut. Akhirnya, ia 

menunjukkan dengan jelas minat pada aspek hubungan mikro-mikro itu, atau 

dampak dari tindakan individu terhadap tindakan individu lain. Sebuah langkah 

kunci dalam gerakan mikro-ke-makro adalah pemberian wewenang dan hak-hak 

(otoritas) yang dimiliki oleh satu individu ke individu lainnya.  

 Dalam penelitian ini fenomena level makro merupakan lingkungan sosial 

yang ada disekitar lansia miskin yang potensial. Kegiatan pemberdayaan 

memang berfokus pada lingkup individu namun pemberdayaan memerlukan 

dukungan dari sistem sosial yang ada agar dapat terlaksana dengan baik dengan 

memanfaatkan modal sosial yang ada. 

 

2.4.1 Kerangka Konsep Penelitian 

2.4.1 Alur Pemikiran 

Alur pemikiran merupakan peta yang menunjukkan arah serta tujuan yang 

ingin dicapai dari suatu penelitian. Alur pemikiran ini berangkat dari analisa 
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terhadap informan penelitian yaitu lansia miskin yang potensial. Analisis tersebut 

dilakukan terhadap keseharian lansia miskin yang potensial. Adapun alur 

pemikiran  dari penelitian ini sebagaimana tampak dalam gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 
Kerangka Alur Pemikiran 

 

 

Gambaran Umum Kondisi Informan : 
- Karakteristik lansia 
- Pemanfaatan waktu luang 
- Analisa kemiskinan(sejarah 

kemiskinan dan refleksi 
perangkap deprivasi Chambers) 

Teori Pilihan 
Rasional 

Rancangan Konsep 
Strategi Pemberdayaan 

Lansia Miskin yang 
Potensial 

Strategi Pemberdayaan : 
- Pemungkinan 
- Penguatan 
- Perlindungan 
- Penyokongan 

Lansia miskin 
yang potensial 

Partisipasi dalam kegiatan 
pemberdayaan 

Bentuk partisipasi : 
1. Tidak berpartisipasi 

karena tidak tahu 
2. Tahu tetapi tidak 

berpartisipasi 
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Alur pemikiran penelitian ini merupakan gambaran langkah-langkah yang 

ditempuh peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan 

sebelumnya guna mencapai tujuan akhir dari penelitian yaitu penyusunan 

strategi pemberdayaan bagi lansia miskin yang potensial.  Adapun deskripsi 

langkah-langkah penelitian yang ditempuh peneliti sebagai berikut : 

1. Menganalisa partisipasi lansia miskin yang potensial dalam pelaksanaan 

kegiatan pemberdayaan yang telah berjalan sebelumnya melalui tiga sudut 

pandang yaitu : 

a. Karakteristik yang dimiliki oleh para informan untuk menganalisa 

kemungkinan sikap mereka terhadap pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan; 

b. Kondisi kemiskinan yang dialami oleh para informan untuk dianalisis 

menggunakan perangkap deprivasi Chambers sehingga dihasilkan 

perangkap deprivasi yang selama ini menyertai kehidupan lansia miskin 

yang potensial; 

c. Pemanfaatan waktu luang yang selama ini dilakukan oleh para informan 

untuk mendapatkan celah guna dilaksanakan kegiatan pemberdayaan; 

Dari hasil analisa ketiga hal diatas (kemiskinan, karakteristik lansia dan 

pemanfaatan waktu luang) dan digabungkan dengan penggunaan teori pilihan 

rasional sehingga menghasilkan gambaran partisipasi lansia miskin yang 

potensial dalam kegiatan pemberdayaan; 

2. Memadukan gambaran partisipasi yang sudah didapatkan dengan strategi 

pemberdayan pendekatan 5P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, 

penyokongan dan pemeliharaan sehingga dihasilkan rancangan konsep 

strategi pemberdayaan lansia miskin yang potensial. 
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2.4.2 Definisi Konsep 

Definisi konsep digunakan agar penelitian ini tetap fokus pada ruang 

lingkup yang telah ditentukan. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

Tabel 3 
Operasionalisasi Fokus Penelitian 

 

No. Fokus Penelitian Deskripsi 

1. 

 

Partisipasi lansia dalam 
pelaksanaan kegiatan 
pemberdayaan 
 

 Untuk memperoleh gambaran kondisi 
umum informan berdasarkan : 
- Karakteristik yang dimiliki oleh para 

lansia miskin yang potensial 
- Sejarah kemiskinan yang dialami 
- Pemanfaatan waktu luang yang 

dilakukan 

 Untuk mengetahui partisipasi lansia 
dalam pelaksanaan kegiatan 
pemberdayaan 

 Untuk menganalisis rasionalitas yang 
mendasari pilihan lansia dalam 
berpartisipasi di kegiatan 
pemberdayaan 
 

2. Rancangan Konsep Strategi 
Pemberdayaan Lansia 
Miskin yang Potensial 
 

 Rancangan konsep strategi apa yang 
dapat diterapkan dalam pelaksanaan 
pemberdayaan lansia miskin yang 
potensial  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil setting pada kehidupan 

kaum lansia miskin yang potensial di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan 

Krembangan Kota Surabaya. Penelitian  yang menggunakan setting alamiah  

termasuk kedalam jenis  penelitian  kualitatif.  Dengan pendekatan ini maka 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati dalam hal ini para informan yang 

merupakan lansia miskin yang potensial (Moleong, 1990). 

Dalam proses penelitian meliputi upaya-upaya penting seperti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur berkaitan dengan pelaksanaan 

pemberdayaan lansia miskin yang potensial. Pengumpulan data dari kelima 

orang informan lansia miskin yang potensial dilakukan secara spesifik dan 

dianalisa secara induktif untuk kemudian menghasilkan kesimpulan mengenai 

partisipasi lansia miskin yang potensial dalam pelaksanaan pemberdayaan yang 

telah berjalan sebelumnya dan selanjutnya dirumuskan konsep strategi 

pemberdayaan yang dapat diterapkan untuk menjawab kesulitan yang ditemui 

sebelumnya. dengan demikian rancangan konsep strategi tersebut diharapkan 

dapat menjawab permasalahan yang selama ini ditemui pada pelaksanaan 

pemberdayaan lansia miskin yang potensial.  

Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  

pendekatan studi kasus dengan demikian penelitian berupaya mengupas dan 

mengalisa dengan cermat fenomena seputar lansia miskin yang potensial. Hal 
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ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Creswell (2013:20) tentang 

pendekatan studi kasus yaitu strategi penelitian yang mana didalamnya 

peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses 

atau sekelompok individu. Dengan demikian dalam penelitian ini partisipasi 

kelima orang informan lansia miskin yang potensial dianalisa secara cermat 

sehingga diperoleh informasi yang mendetail. Peneliti mengumpulkan 

informasi secara lengkap dengan menggunakan dokumen yang ditemukan di 

lapangan, melakukan observasi dan wawancara kepada kelima orang 

informan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, 

pendekatan penelitian dibatasi pada kehidupan sehari-hari individu lansia 

miskin yang potensial mulai dari sejarah kemiskinannya, kegiatan 

kesehariannya terkait pemanfaatan waktu luangnya hingga partisipasinya 

dalam kegiatan pemberdayaan lansia yang ada disekitarnya.   

 

3.2    Informan 

Dalam penelitian ini informan yang dipilih dengan menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu sesuai dengan tema penelitian ini. Informan utama dalam penelitian ini 

sebanyak 5 (lima) orang lansia miskin yang potensial yang diambil dari data 

Verifikasi Lansia Miskin dan Lansia Terlantar Kelurahan Morokrembangan bulan 

Desember tahun 2014. Pemilihan  kelima orang informan tersebut dilakukan 

dengan pertimbangan : 

- Kelima orang informan tersebut memenuhi kriteria sebagai lansia miskin yang 

masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat 

menghasilkan barang/jasa dengan ciri-ciri umum adalah kondisi fisik yang 
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sehat, memiliki mobilitas dan memiliki pekerjaan/usaha; 

- Kelima orang informan tersebut masih bisa diajak berkomunikasi dengan baik 

terkait pelaksanaan kegiatan wawancara sehingga mampu menjawab dan 

menjelaskan pertanyaan penelitian yang diajukan; 

- Bersedia untuk menjadi objek penelitian.  

Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah : 

1. Ketua Karang Wredha Kelurahan Morokrembangan; 

2. Bapak Suwaji serta Ibu Warsilah selaku catering penyedia jasa 

permakanan di Kelurahan Morokrembangan; 

3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kecamatan Krembangan; 

4. Kepala Seksi Bina Swadaya Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya; 

5. Sekretaris Kelurahan Krembangan.  

 

3.3 Fokus Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berfokus pada lansia miskin yang potensial di 

Kelurahan Morokrembangan. Untuk mempermudah proses penggalian data yang 

dilakukan, maka peneliti telah menentukan ruang lingkup dalam penelitian, 

sebagai berikut : 

1. Menganalisa partisipasi lansia miskin yang potensial dalam kegiatan 

pemberdayaan yang telah ada sebelumnya melalui beberapa analisa 

terhadap : 

a. Keseharian informan untuk memperoleh gambaran umum lansia miskin 

yang potensial dan karakteristiknya; 

b. Pemanfaatan waktu luang yang dilakukan oleh kelima orang informan 

dalam kesehariannya; 
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c. Kondisi kemiskinan yang dialami oleh kelima orang informan untuk 

mengidentifikasi faktor penyebab kemiskinannya serta perngkap 

kemiskinan yang meliputi kehidupan mereka; 

d. Menganalisa partisipasi kelima orang informan dalam kegiatan 

pemberdayaan lansia yang telah ada sebelumnya di Kelurahan 

Morokrembangan dengan menggunakan teori pilihan rasional agar 

didapatkan rasionalitas yang mendasari partipasi informan; 

2. Memadukan hasil analisa diatas untuk kemudian disusun menjadi strategi 

pemberdayaan dengan menggunakan konsep 5P Suharto yakni 

pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. 

 

3.4     Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian disesuaikan dengan tema penelitian yang 

diambil. Penelitian dilakukan di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan 

Krembangan Kota Surabaya khususnya di RW VI dan RW IX yang mana 

keduanya berada di wilayah Tambak Asri. Kecamatan Krembangan masuk 

dalam wilayah Surabaya Utara yang dikenal sebagai wilayah dengan penduduk 

miskin terbanyak. Berdasarkan data penerima bantuan Program Jaminan 

Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2011, Kecamatan Krembangan 

termasuk kecamatan dengan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan 

Masyarakat terbanyak dengan demikian diindikasikan bahwa wilayah ini memiliki 

warga miskin yang cukup banyak.  

Dalam wilayah Kecamatan Krembangan terdapat lima kelurahan, yaitu 

Kelurahan Morokrembangan, Kelurahan Dupak, Kelurahan Krembangan Selatan, 

Kelurahan Kemayorn dan Kelurahan Dupak. Berdasarkan hasil Pendataan Sosial 
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Ekonomi (PSE) 2008 Tahun 2012, Kelurahan Morokrembangan merupakan 

wilayah dengan jumlah keluarga miskin terbanyak, yaitu 2236 keluarga. Alasan 

inilah yang melatarbelakangi pemilihan Kelurahan Morokrembangan sebagai 

lokasi penelitian. Selain itu dari data penerima Bantuan Beras Miskin Kelurahan 

Morokrembangan Tahun 2015, lebih dari 50% penerima raskin berasal dari 

golongan pra lansia dan lansia (lihat tabel 1). Hal ini menandakan wilayah ini 

sesuai untuk lokasi penelitian yang bertemakan lansia miskin. 

Selain itu, berdasarkan data monografi Kelurahan Morokrembangan per 

Desember 2014 jumlah penduduk sebanyak 47.805 orang dengan angka 

kepadatan penduduk di Kelurahan Morokrembangan adalah 15.075 jiwa/km². 

Dari besarnya jumlah penduduk di wiayah ini dapat diindikasikan bahwa di 

wilayah ini jumlah lansianya juga banyak. Hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan 

Morokrembangan merupakan salah satu kelurahan yang padat penduduk 

dengan demikian sangat cocok sebagai lokasi penelitian yang fokus pada kondisi 

penduduk dalam hal ini lansia miskin potensial. 

 

3.5    Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini mengambil setting kehidupan lansia miskin di Kelurahan 

Morokrembangan sehingga data penelitian yang diperlukan sebagian besar 

berasal dari sini. Sehubungan dengan hal tersebut, metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Observasi 

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti juga melaksanakan kegiatan 

observasi berupa pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu pada 

Kantor Kecamatan Krembangan, Kantor Kelurahan Morokrembangan, 
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wilayah Tambak Asri yang meliputi RW V, RW VI, dan RW IX serta wilayah 

Gadukan yang meliputi RW VIII. Observasi juga dilakukan dengan 

mempelajari situasi masyarakat disekitarnya. 

2. Wawancara Mendalam (Depth Interview) 

Dalam teknik pengumpulan data, data primer dikumpulkan peneliti dengan  

mengadakan wawancara mendalam dengan 5 (lima) orang lansia miskin 

potensial yang ada di wilayah Kelurahan Morokrembangan. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memperoleh informasi yang rinci dan mendetail mengenai 

kehidupan lansia miskin potensial. 

3. Dokumen 

Selain kedua hal tersbut diatas, peneliti juga menggunakan berbagai 

dokumen mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan program 

penanggulangan/pencegahan kemiskinan, pemberdayaan dan lansia di 

Kelurahan Morokrembangan. Dokumen ini diperoleh dari laporan dan data di 

Pemerintah Kecamatan Krembangan dan Pemerintah Kelurahan 

Morokrembangan. Selain itu juga didapat dari profil Kecamatan Krembangan 

yang diterbitkan oleh BPS Kota Surabaya. Selain itu juga menggunakan data 

pendukung lainnya yang diperoleh dari website/internet, majalah, koran, 

peraturan, buku, laporan dan sumber informasi lain yang relevan. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif Miles dan 

Huberman. Analisis ini dipilih karena melibatkan keteraturan, yaitu suatu tahapan 

dari proses analisisnya. Metode-metode yang digambarkan secara metodis 

dalam cara-cara terstruktur. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 
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secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi 

data atau informasi baru.  

Dalam analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) 

tahap antara lain kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Pada tahap kondensasi data, kegiatan dimulai dengan  mengakumulasikan data 

yang diperoleh selama melakukan peneltian baik itu berupa data primer yang 

berasal dari hasil wawancara dengan kelima orang infoman ataupun data 

sekunder yaitu data-data pendukung yang terkait dengan tema pemberdayaan 

lansia miskin yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Surabaya, Kantor Kecamatan 

Krembangan dan Kantor Kelurahan Morokrembangan. Data yang terkumpul 

tersebut kemudian dipilih agar lebih fokus dan sederhana sehingga 

mempermudah pengambilan inti sarinya dengan demikian data menjadi lebih 

kuat. Hasil akhir pada tahap ini data menjadi lebih mudah untuk diolah pada 

tahap selanjutnya. 

Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data sesuai dengan 

konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian. Konsep yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi konsep lansia, pemberdayaan, miskin dan waktu 

luang sedangkan teori yang digunakan adalah teori pilihan rasional. Data 

kemudian terkumpul berdasarkan konsep atau teori yang diwakili sehingga 

terbentuk beberapa kelompok data. Data tersebut bersifat homogen sehingga 

mempermudah pemahaman dan pengolahannya. selanjutnya dari tiap kelompok 

dianalisis dan kemudian terlihat bahwa antar konsep memperlihatkan suatu pola 

hubungan. Hubungan ini mempermudah dalam penarikan kesimpulan hubungan 

antar konsep untuk kemudian dimasukkan dalam pembahasan teori yang 



 

58 
 

digunakan. Hasil pembahasan pada level teori ini kemudian menjadi masukan 

dalam pembuatan rancangan konsep strategi pemberdayaan lansia miskin yang 

potensial dengan menggunakan konsep strategi pemberdayaan 5P Edi Suharto 

sehingga dihasilkan kesimpulan bahwa strategi pemberdayaan lansia miskin 

yang potensial tahap-tahapnya meliputi pemungkinan, penguatan, perlindungan 

dan penyokongan. 

Tahap terakhir dari kegiatan analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Dari kegiatan analisis hasil penelitian selanjutnya disusun kesimpulan 

dan saran yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan lansia 

miskin yang potensial di Kelurahan Morokrembangan. 

 

3.7  Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu usaha untuk 

meningkatkan derajat kepercayaan data penelitian. Untuk memeriksa keabsahan 

data harus didasarkan pada kriteria tertentu yang nantinya akan menentukan 

teknik pemeriksaan yang digunakan. Dalam penelitian ini untuk menetapkan 

keabsahan data maka dilakukan pengujian dengan uji kredibilitas yang meliputi 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, menggunakan 

bahan referensi dan member check.  

Perpanjangan pengamatan dilakukan peneliti dengan melakukan 

kunjungan lagi ke Kelurahan Morokrembangan khususnya RW VI dan IX untuk 

melakukan pengecekan kebenaran data yang telah diperoleh sebelumnya. 

Setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar maka waktu perpanjangan 

dapat diakhiri dan data sudah kredibel. Sedang peningkatan ketekunan berarti 

melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan 
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cara ini peneliti melakukan peninjauan kembali terhadap data penelitian yang 

diperoleh. Kegiatan triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder 

baik dari dokumen dari Pemerintah Kelurahan Morokrembangan, Pemerintah 

Kecamatan Krembangan, BPS Kota Surabaya dan data penunjang yang lain 

untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan 

kelima orang informan penelitian.  

Tahap uji kredibilitas selanjutnya adalah menggunakan bahan referensi. 

Yang dimaksud bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Jadi dalam laporan 

penelitian, data yang dikemukakan dilampiri dengan foto atau dokumen autentik 

sehingga laporan penelitian dapat lebih dapat dipercaya. Tahap uji kredibilitas 

yang lain adalah membercheck yang pada dasarnya merupakan proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data yaitu kelima orang 

informan. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan penelitian. Karena 

yang ditulis dalam laporan sudah sesuai dengan apa yang dimaksud informan 

maka data penelitian sudah valid.   
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Gambar 3 
Peta Kelurahan Morokrembangan 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Kondisi Geografis 

 

 Kelurahan Morokrembangan 

merupakan salah satu kelurahan 

yang masuk dalam wilayah kerja 

Pemerintah Kecamatan Krembangan 

Kota Surabaya. Secara keseluruhan 

terdapat 5 (lima) kelurahan dalam 

Kecamatan Krembangan yaitu : 

1. Kelurahan Krembangan 

Selatan 

2. Kelurahan Krembangan 

3. Kelurahan Perak Barat 

4. Kelurahan Krembangan  

5. Kelurahan Dupak 

 Adapun batas wilayah Kelurahan Morokrembangan adalah : 

Batas wilayah sebelah utara :  Kelurahan Perak Barat 

Batas wilayah sebelah timur :  Kelurahan Kemayoran  

Batas wilayah sebelah selatan :  Kelurahan Jepara 

Batas wilayah sebelah barat :  Kelurahan Kalianak Barat 
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Dalam pelaksanaan pelayanan publik, Kelurahan Morokrembangan telah 

memiliki Kantor Kelurahan dengan sertifikat HGB. Berdasarkan letak kantor 

kelurahan, maka berdasarkan orbitrasinya jarak dari pusat pemerintahan 

kecamatan sejauh 0,5 km, jarak dari pusat pemerintahan kota sejauh 1,5 km, 

jarak dari pusat pemerintahan propinsi sejauh 2 km dan jarak dari ibukota negara 

sejauh 900 km . 

Dari orbitrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Morokrembangan 

terbilang sangat berdekatan baik dengan Pemerintah Kecamatan Krembangan 

maupun Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini tentunya menjadi faktor pendukung 

kelancaran pelaksanaan koordinasi antara pemerintah kelurahan dengan level 

pemerintahan diatasnya. Adapun aparatur Kelurahan Morokrembangan yaitu : 

Tabel 4 
Daftar Aparatur  

Pemerintah Kelurahan Morokrembangan 
 

No. Jabatan 
Pendidikan 

Terakhir 
Keterangan 

1. Lurah Sarjana Muda  

2. Sekretaris Kelurahan S1  

3. 
Seksi Tata Pemerintahan, 
Ketentraman dan Ketertiban 

S1  

4. Seksi Pembangunan  Kosong 

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat SMA  

6. Staf Administrasi SMA Tenaga Honorer 

7. Petugas Keamanan SMA Tenaga Outsourcing 

8. Petugas Kebersihan SMA Tenaga Outsourcing 
Sumber : Kelurahan Morokrembangan, hasil observasi 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kelurahan 

Morokrembangan masih kekurangan personil pendukung, bahkan terdapat 

kekosongan dalam suatu bidang. Keberadaan staf administrasi juga sangat 

terbatas yaitu hanya satu orang, itupun belum menjadi pegawai tetap. Meskipun 

terdapat dua orang tenaga tambahan namun karena keberadaannya bukan 

merupakan pegawai tetap sehingga tidak dapat memberikan kontribusi 
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maksimal, terlebih dalam pembuatan keputusan. Kekosongan dan keterbatasan 

ini tentunya akan sangat mempengaruhi pemberian pelayanan publik dan 

pelaksanaan berbagai program kebijakan pemerintah, termasuk didalamnya 

program/kegiatan pengentasan dan penanggulangan kemiskinan.  

 

4.1.2 Kondisi Demografis 

Berdasarkan data monografi Kelurahan Morokrembangan per Desember 

2014 jumlah penduduk sebanyak 47.805 orang yang terdiri dari 24.261 orang 

penduduk laki- laki dan 23.544 orang penduduk perempuan. Dari jumlah 

tersebut, penduduk yang bekerja sebanyak 19.397 orang (40,57%) dengan 

rincian sebagai berikut : 

Tabel 5 
Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia pada Kelompok Kerja 

Kelurahan Morokrembangan 
Tahun 2014  

 

No. Usia (tahun) Jumlah Persentase (%) 

1. 10 – 14 572 2,95 

2. 15 – 19 2.043 10,53 

3. 20 – 26 1.897 9,78 

4. 27 – 40  4.497 23,18 

5. 41 – 56 6.851 35,32 

6. 57 keatas 3.537 18,23 
                           Sumber : Laporan Kependudukan Kelurahan Morokrembangan Tahun 2014 Bulan Desember 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa presentase penduduk lansia yang 

bekerja jumlahnya cukup tinggi yakni sebanyak 18,23% dari total keseluruhan 

penduduk yang bekerja. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk Kelurahan 

Morokrembangan pada usia lanjut masih harus bekerja guna memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari.  

Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 6 
Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Kelurahan Morokrembangan 
Tahun 2014  

 

No. 
Jenis dan Tingkat 

Pendidikan 
Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

 Pendidikan formal 

1. Taman Kanak-kanak 6981 17,27 

2. Sekolah Dasar 8852 21,90 

3. SMP / SLTP 7755 19,18 

4. SMU / SLTA 6657 16,47 

5. Akademi (D1-D3) 7999 19,79 

6. Sarjana (S1-S3) 172 0,43 

 Pendidikan non formal 

1. Pondok Pesantren 283 0,70 

2. Madrasah 714 1,77 

3. Pendidikan keagamaan 693 1,71 

4. Sekolah Luar Biasa 92 0,23 

5. Kursus Keterampilan 229 0,57 
      Sumber : Data Monografi Kelurahan Morokrembangan Tahun 2014 Bulan Desember 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Kelurahan 

Morokrembangan masih cukup rendah. Hal ini dikarenakan sedikitnya penduduk 

yang memiliki pendidikan pada level sarjana. Lokasi kelurahan yang berada di 

kota besar seharusnya membuat akses penduduk untuk menempuh pendidikan 

sangat banyak sehingga tingkat pendidikan penduduk akan menjadi tinggi, 

namun kondisi ini tidak nampak di Kelurahan Morokrembangan.  

Pemukiman penduduk Kelurahan Morokrembangan pada umumnya berupa 

permukiman penduduk yang mana sebagian besar merupakan kaum pendatang 

yang mendiami wilayah padat penduduk. Pada awalnya banyak tambak/perairan 

karena posisi wilayah yang dekat dengan pantai, namun dengan berjalannya 

waktu keberadaan tambak mulai hilang diganti pemukiman kaum pendatang. 

Kebanyakan kaum pendatang tersebut berasal dari Lamongan dan Madura. 

Perubahan penggunaan lahan tersebut menyebabkan beberapa wilayah, 

khususnya pada wilayah dengan kata tambak diawalnya namanya, merupakan 
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daerah langganan banjir. Namun hal ini tidak mengurangi niat kaum pendatang 

untuk membuka pemukiman baru meski tanpa disertai dokumen resmi. 

Keberadaan kaum pendatang ini merupakan masalah pelik bagi kehidupan sosial 

karena keberadaan mereka secara tidak langsung mempengaruhi keberadaan 

penduduk asli dan atau resmi. Pekerjaan mereka pun bersifat serabutan 

sehingga kebanyakan dari mereka hidup dalam kemiskinan. Hal inilah yang 

memperparah kondisi kemiskinan di wilayah Kelurahan Morokrembangan, 

khususnya di wilayah RW VI dan sekitarnya. 

Kombinasi dari berbagai kondisi penduduk diatas sedikit banyak 

mempengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kelurahan 

Morokrembangan, termasuk didalamnya program pemberdayaan. Penduduk 

merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu program 

pembangunan. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

diperhitungkan dalam pengukuran kualitas pembangunan manusia. Rendahnya 

tingkat pendidikan tentu mempengaruhi kualitas kehidupan penduduk baik 

secara individu maupun secara keseluruhan yang mana kondisi tersebut sangat 

akrab dengan hadirnya kemiskinan. Untuk itu diperlukan perhatian khusus dalam 

rangka meningkatkan kualitas penduduk agar mereka bisa hidup dalam kondisi 

yang lebih layak. 

 

4.1.3 Kondisi Ekonomi 

 Dari sudut pandang kondisi ekonomi, kebanyakan penduduk bekerja di 

sektor non perdagangan sebagaimana tampak pada tabel berikut : 
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Tabel 7 
Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Morokrembangan 

Tahun 2014  
 

No. Jenis Pekerjaan 
Jumlah 
Orang 

Persentase 
(%) 

1. Pegawai Negeri Sipil 259 1,29 

2. TNI 239 1,19 

3. POLRI 475 2,37 

4. Swasta 16969 84,49 

5. Pensiunan/ 
Purnawirawan 

207 
1,03 

6. Wiraswasta 892 4,44 

7. Tani/ Ternak 447 2,23 

8. Buruh Tani 43 0,21 

9. Dagang 376 1,87 

10. Nelayan 177 0,88 
                   Sumber : Data Monografi Kelurahan Morokrembangan Tahun 2014 Bulan Desember 

Dari tabel diatas tampak bahwa hanya sedikit penduduk Kelurahan 

Morokrembangan yang bekerja di sektor perdagangan. Jumlah paling besar 

adalah untuk jenis pekerjaan pegawai. Hal ini mengindikasikan wilayah ini 

pengembangan potensi ekonominya masih sedikit. Secara ekonomi Kelurahan 

Morokrembangan memiliki tipologi perkotaan sehingga sedikit sekali penduduk 

yang bekerja di sektor pertanian.  

Sebenarnya Kelurahan Morokrembangan telah memiliki 2 buah potensi 

ekonomi yang sudah berkembang sejak lama, yaitu kerajinan tas dan 

pengasapan ikan. Kerajinan tas berkembang diwilayah RW IV, V dan VI dimana 

wilayah ini lokasinya berderetan di pinggir bozem Morokrembangan. Lokasi yang 

berderetan sangat berguna dalam menunjang eksistensi kerajinan ini. 

Kerajinan pembuatan tas ini telah ada sejak tahun 1970 dengan jumlah 

pengrajin sebanyak 6 orang dan kini berkembang menjadi 60 orang pengrajin. 

Usaha ini dijalankan di masing-masing rumah pengrajin. Kebanyakan pengrajin 

yang menjalankan usaha ini berasal dari usia produktif yakni usia 21-35 tahun. 
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Untuk bahan baku pembuatan tas didatangkan dari wilayah Tanggulangin 

Sidoarjo sedangkan wilayah pemasarannya sudah cukup luas tidak hanya 

didalam kota saja tapi juga luar kota dan bahkan sampai luar provinsi. Harga 

tasnya pun bervariasi dengan kisaran harga 23 hingga 60 ribu rupiah. Untuk tiap 

lusin tas keuntungan yang diperoleh secara agregat adalah 300 ribu rupiah.  

Untuk mengembangkan usaha kerajinan ini, Pemerintah Kota Surabaya 

melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya telah melakukan 

pembinaan secara berkala tiap minggunya. Pembinaan hanya diberikan bagi 

kelompok pengrajin yang telah terbentuk. Pada saat ini kelompok pengrajin yang 

ada masih 1 buah yang tergabung dalam Koperasi Gapertas Sejahtera dibawah 

pimpinan Bapak Yogi. 

Berdasarkan informasi Bapak Yogi produksi tas akhir-akhir ini mengalami 

penurunan dari awalnya memproduksi 280-300 lusin per bulan kini hanya tinggal 

100 lusin saja. Penurunan ini disebabkan adanya berbagai gejolak dalam 

kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. 

Tantangan lain yang dihadapi adalah SDM pengrajin yang jumlahnya semakin 

berkurang. Kini kaum muda diwilayah itu cenderung lebih memilih bekerja di 

pabrik daripada bekerja sebagai pengrajin. 

Potensi ekonomi lain yang dimiliki oleh Kelurahan Morokrembangan adalah 

pengasapan ikan yang terletak di wilayah RW VIII yang berbatasan langsung 

dengan laut jadi diasumsikan usaha ini sebagai proses peningkatan nilai ekoomi 

ikan selain untuk mengawetkan namun kondisi ini telah jauh berubah. Kini para 

nelayan kesulitan mendapatkan ikan karena banyaknya pencemaran yang 

menyebabkan populasi ikan menurun. Untuk memperoleh bahan baku akhirnya 
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para nelayan membeli pasar dari pabean dan tidak menggantungkan dari hasil 

melaut. 

Berdasarkan informasi dari Bapak Sukiman, nelayan yang melakukan 

pengasapan ikan sebanyak 10 orang. Banyaknya produksi pengasapan ikan 

ditentukan oleh harga dan banyaknya ikan yang tersedia di pabean. Apabila 

harga ikan tinggi dan jumlahnya sedikit maka nelayan tidak melakukan aktivitas 

pengasapan. Dalam seminggu nelayan tidak melakukan kegiatan pengasapan 

selama 2 hari, yaitu pada malam jum’at dan 1 hari yang lainnya. Kegiatan 

pengasapan dilakukan pada sore hari dengan menggunakan bahan bakar batok 

kelapa. 

Untuk mengembangkan usaha ini, Pemerintah Kota Surabaya telah 

melakukan usaha pembinaan dengan menyediakan sarana pengasapan ikan 

yang lebih memadai. Pada awalnya kegiatan pengasapan dilakukan semampu 

nelayan dengan tidak memperhatikan faktor kebersihan dan keselamatan. Kini 

setelah mendapat bantuan maka nelayan dapat melakukan kegiatan 

pengasapan ikan secara lebih baik. 

 

4.1.4 Gambaran Umum Kemiskinan 

Gambaran umum masalah kemiskinan suatu wilayah dapat diketahui dari 

data jumlah penduduk miskinnya. Di Kota Surabaya sendiri terdapat dua jenis 

data kemiskinan yang digunakan, yakni : 

1. Data set nasional 

 Data set nasional tentang kemiskinan diperoleh dari kegiatan PPLS 2011 

dan PSE 2008 yang dilaksanakan oleh BPS serta Pendataan Keluarga Sejahtera 

tahun 2012 oleh BKKBN. Data PPLS 2011 merupakan hasil kegiatan pendataan 
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yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2011. Pendataan yang dilakukan BPS 

diberlakukan bagi masyarakat suatu wilayah tanpa memilah status 

kependudukannya apakah ia memiliki KTP atau tidak. Dengan kebijakan ini, 

semua penduduk dalam wilayah terdata dapat masuk dalam target sasaran 

kegiatan. 

Penggunaan Data PPLS 2011 yaitu sebagai dasar penetapan sasaran 

pelaksanaan program yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari 

pemerintah provinsi. Berdasarkan data PPLS 2011, Kelurahan Morokrembangan 

termasuk memiliki jumlah miskin terbanyak apabila dibandingkan dengan 

kelurahan lainnya di Kecamatan Krembangan. Adapun jumlah RTG miskin pada 

tiap kelurahan di Kecamatan Krembangan berdasarkan data PPLS 2011 sebagai 

berikut : 

a. Kelurahan Perak Barat  :  382 RTG 

b. Kelurahan Krembangan Selatan :   773 RTG 

c. Kelurahan Kemayoran  :   767 RTG 

d. Kelurahan Dupak   :  1713 RTG 

e. Kelurahan Morokrembangan :  1519 RTG 

Khusus untuk Kelurahan Morokrembangan, data PPLS 2011 tersebut pada tahun 

2015 telah mengalami verifikasi menjadi 1115 RTG. Jumlah inilah yang dijadikan 

sasaran program Raskin tahun 2015.  Data set nasional lain adalah hasil 

Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2008 yang dilakukan tahun 2012 yang mana 

berdasarkan data ini Kelurahan Morokrembangan memiliki jumlah keluarga 

miskin terbanyak di Kecamatan Krembangan yaitu 2236 keluarga dibandingkan 

Kelurahan Krembangan Selatan yang hanya 569 keluarga, Kelurahan 
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Kemayoran 878 keluarga, Kelurahan Dupak 1306 keluarga dan yang paling 

sedikit adalah Kelurahan Perak Barat sebanyak 171 keluarga (BPS,2013a). 

 Data set nasional lainnya adalah hasil pendataan yang dilakukan oleh 

BKKBN yang dilakukan untuk membagi keluarga menurut tahapan 

kesejahteraannya. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2012 Kelurahan 

Morokrembangan memiliki 4.341 keluarga dengan rincian Pra KS sebanyak 18 

keluarga, KS I sebanyak 1.850 keluarga, KS II sebanyak 1.471 keluarga, KS III 

sebanyak 1.471 keluarga dan KS III+ sebanyak 4.341 keluarga. 

2. Data set Pemerintah Kota Surabaya 

Selain data set nasional yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah 

Kota Surabaya juga memiliki data set kemiskinan tersendiri yang merupakan 

hasil dari kegiatan Dinamisasi Data Kemiskinan yang pendataannya dilakukan  

pada tiap pemerintah kelurahan dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Surabaya. Pendataan tersebut menggunakan kuesioner yang 

telah dikembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat Surabaya. Pendataan ini 

hanya diperuntukkan bagi penduduk yang memiliki KTP Kota Surabaya. Dengan 

kebijakan ini, maka yang bisa masuk sebagai target sasaran berbagai program 

kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya adalah penduduk 

resmi Kota Surabaya. Kebijakan pembatasan ini dimaksudkan untuk 

memaksimalkan bantuan kemiskinan bagi warga resmi  yang bersumber dari 

APBD Kota Surabaya. Selain itu, kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi 

dalam menghalau dampak  arus urbanisasi dari wilayah luar Surabaya. 

Dari data Dinamisasi Kemiskinan per Desember 2014 jumlah RTG miskin 

Kecamatan Krembangan sebagai berikut : 
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a. Kelurahan Perak Barat  :   482 RTG 

b. Kelurahan Krembangan Selatan :   666 RTG 

c. Kelurahan Kemayoran  :   883 RTG 

d. Kelurahan Dupak   :  1809 RTG 

e. Kelurahan Morokrembangan :  1752 RTG 

Kegiatan Dinamisasi Data Kemiskinan ini penyelenggaraannya hampir tiap 

tahun sehingga data yang dihasilkan cukup akurat. Pada kuesioner yang 

digunakan juga diberlakukan revisi agar sesuai dengan perubahan kondisi 

kehidupan dalam masyarakat. Pendataan dilakukan dengan melibatkan 

penguasa lokal (RT dan RW) sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan 

dalam kegiatan pendataan. 

Selain mendata jumlah penduduk miskin, kegiatan Dinamisasi Data 

Kemiskinan juga digunakan untuk mengetahui keberadaan Penyandanga 

Masalah Kesejahteraan Sosial (yang selanjutnya disingkat PMKS) dan Potensi 

dan Sumber Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat PSKS). Berdasarkan 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, definisi 

PMKS dan PSKS adalah : 

 “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut 
PMKS adalah perseorangan, keluarga atau kelompok dan/atau masyarakat yang 
karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, 
rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Potensi dan Sumber 
Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, 
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk 
menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial“ 
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Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, 

keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan 

perubahan lingkungan(secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti 

terjadinya bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial, secara keseluruhan terdapat 26 jenis PMKS sedangkan 

PSKS sebanyak 12 jenis. Keberadaan PMKS mengindikasikan kondisi 

kemiskinan suatu wilayah. Semakin banyak jumlah PMKS mengindikasikan 

tingginya tingkat kemiskinan wilayah tersebut. Untuk menangani PMKS ini peran 

pemerintah saja tidaklah cukup. Akar permasalahan PMKS berasal dari 

kehidupan masyarakat, untuk itu penanganannya akan lebih efektif apabila 

melibatkan peran aktif masyarakat. Peran aktif tersebut lebih dikenal dengan 

istilah PSKS. Berdasarkan kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS Tahun 2014, di 

Kelurahan Morokrembangan terdapat 511 PMKS sebagai berikut : 
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Tabel 8 
Data PMKS Kelurahan Morokrembangan 

Tahun 2014 
 

No. Jenis Form 
Jumlah 

2013 2014 

1. Anak balita terlantar 0 0 

2. Anak berhadapan dengan hukum 0 0 

3. Anak dengan kedisabilitasan (ADK) 9 13 

4. Anak jalanan 0 0 

5. Anak korban tindak kekerasan 0 0 

6. Anak terlantar 0 0 

7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus 0 0 

8. Bekas warga binaan pemasyarakatan 0 0 

9. Gelandangan  0 0 

10. Keluarga bermasalah sosial psikologis 0 0 

11. Keluarga berumah tidak layak huni 4 4 

12. Keluarga fakir miskin 225 218 

13. Keluarga rentan 0 4 

14. Korban bencana alam 0 0 

15. Korban bencana sosial 0 0 

16. Korban penyalahgunaan napza 0 0 

17. Korban tindak kekerasan 0 0 

18. Korban traficking 0 0 

19. Lansia terlantar 68 234 

20. Orang dengan HIV/AIDS(ODHA) 0 0 

21. Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS) 0 1 

22. Pemulung  0 0 

23. Pengemis  0 0 

24. Penyandang disabilitas 0 24 

25. Perempuan rawan sosial ekonomi 0 13 

26. Tuna susila  0 0 
 Sumber : Laporan Hasil Pendataan PMKS dan PSKS Tahun 2014 Kecamatan Krembangan 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa keberadaan PMKS di 

Kelurahan Morokrembangan mayoritas berasal dari 2 (dua) golongan yaitu 

keluarga fakir miskin dan lansia terlantar. Golongan keluarga fakir miskin pada 

tahun 2014 jumlahnya sebanyak 218 keluarga atau 42,66% dari jumlah PMKS 

keseluruhan. Jumlah ini menandakan bahwa kemiskinan masih menjadi salah 

satu sumber permasalahan sosial yang ada di Kelurahan Morokrembangan.  

Apabila dilihat dari jumlah tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 tercatat sebanyak 

225 keluarga atau menurun hanya sebanyak 7 keluarga. Hal ini mengindikasikan 
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pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di wilayah ini belum berjalan 

secara efektif. 

Golongan PMKS mayoritas lainnya adalah lansia terlantar sebanyak 234 

atau 45,79%. Khusus untuk lansia terlantar, terjadi peningkatan jumlah yang 

cukup signifikan yaitu pada tahun 2013 sebanyak 68 menjadi sebanyak 234 pada 

tahun 2014. Hal ini dikarenakan adanya pendataan ulang yang dilakukan guna 

mendata calon penerima bantuan permakanan yang dibiayai oleh APBD 

Pemerintah Kota Surabaya. Besarnya jumlah lansia terlantar di wilayah ini 

menandakan bahwa lansia terlantar masih menjadi momok dan permasalahan 

sosial yang satu ini memerlukan perhatian yang lebih besar bila dibandingkan 

golongan lain.  

Pembahasan PMKS tentu tidak lepas dari pembahasan PSKS. Dari data 

diatas dapat dilihat bahwa terjadi penambahan jumlah PSKS yang cukup 

signifikan sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 9 
Data PSKS Kelurahan Morokrembangan 

Tahun 2014 
 

No. Jenis Form 
Jumlah 

2013 2014 

1. Pekerja sosial masyarakat 2 7 

2. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial 0 0 

3. Penyuluh sosial 0 0 

4. Karang taruna 0 0 

5. WKSBM 0 0 

6. Lembaga kesejahteraan sosial/organisasi 
sosial 

0 1 

 Sumber : Laporan Hasil Pendataan PMKS dan PSKS Tahun 2014 Kecamatan Krembangan 

Peningkatan jumlah PSKS menandakan meningkatnya peran kearifan lokal 

dalam menanggulangi kemiskinan dimana masyarakat semakin peduli atas 

kondisi disekitarnya namun jumlahnya masih terlalu sedikit dibandingkan jumlah 

total PMKS yang ditangani. Disisi lain keberadaan PSKS ini masih dalam rangka 
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pelaksanaan program pemerintah dimana mereka pada umumnya juga 

merupakan sukarelawan pemerintah dalam pelaksanaan beberapa program. 

Keberadaan PSKS masih bersifat individu, belum terorganisir dalam suatu 

lembaga. 

 

4.2 Profil Informan  

 Dalam penelitian ini informan yang digunakan adalah lansia miskin yang 

potensial yang ada di wilayah RW VI dan IX Kelurahan Morokrembangan. Kedua 

wilayah ini terletak di wilayah Tambak Asri dan lokasinya berdekatan karena RW 

IX asalnya merupakan pecahan dari  RW VI. Kedua RW ini merupakan kantong 

kemiskinan dan hampir separuh penduduk Kelurahan Morokrembangan berada 

di wilayah ini. Lebih dari separuh penerima bantuan Raskin (65%) berasal dari 

kedua RW ini (lihat tabel 1). Selain itu berdasarkan Data Lansia Miskin dan 

Lansia Terlantar Kelurahan Morokrembangan Tahun 2014 jumlah lansia yang 

masuk dalam kategori tersebut sebanyak 160 orang yang terdiri dari 69 (43%) 

orang lansia laki-laki dan 91 (57%) orang lansia perempuan. Jumlah lansia 

perempuan jauh lebih banyak daripada lansia laki-laki. Hal ini menandakan 

bahwa feminisasi kemiskinan juga terjadi di lansia miskin. Data lansia miskin dan 

lansia tersebut kemudian dijadikan sebagai target sasaran bantuan permakanan 

yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 

46 (28,75%) orang berada di RW VI dan 45 (28,125%) orang berada di wilayah 

RW IX. Dengan pertimbangan tersebut maka pemilihan informan ditetapkan 

berasal dari kedua RW tersebut.Data awal yang digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari Data Lansia Miskin dan Lansia Terlantar Kelurahan 
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Morokrembangan bulan Desember tahun 2014. Dari data tersebut didapatkan 5 

(lima) orang lansia miskin yang potensial dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 10 
Daftar Informan Utama Penelitian 

 

No Nama Usia Alamat Pekerjaan 
Keterangan 

Tempat Tinggal 

1 Ibu TS 63 th RW VI Warung Bersama anak 

2 Ibu WR 70 th RW IX Warung Ikut anak 

3 Ibu SM 60 th RW IV Menganggur Ikut anak 

4 Bpk GN 62 th RW IX Tukang 
Becak 

Kost sendiri 

5 Bpk SKR 66 th RW IX Tukang 
Becak 

Rumah sendiri 

 

 Kelima orang tersebut selanjutnya berperan sebagai informan dalam penelitian 

ini. Adapun profil dari kelima orang informan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Ibu TS 

Ibu TS adalah janda beranak 

5 (lima) yang bertempat tinggal di 

wilayah RW VI. Suaminya telah 

meninggal sejak anak-anaknya 

masih kecil. Saat ini Ibu TS berusia 

63 tahun. Beliau tinggal dalam 

rumahnya sendiri berukuran 4x9 m² 

bersama dengan 1 (satu) orang 

anaknya yang telah bercerai dan 1 

(satu) orang cucunya. Meskipun 

tinggal bersama dengan anaknya 

 
 

Gambar 4 
Ibu TS di rumahnya 
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namun anaknya tersebut tidak bekerja (pengangguran) dan memiliki seorang 

anak. Hal ini menyebabkan Ibu TS tidak dapat menggantungkan kehidupannya 

kepada anaknya tersebut.  

Hidup dalam kondisi serba miskin menjadi hal yang biasa bagi Ibu TS 

karena beliau terlahir dalam kondisi keluarga yang juga miskin. Dorongan 

ekonomi menyebabkan Ibu TS merantau dan akhirnya menetap dan menikah di 

Surabaya hingga sekarang. Ibu TS tidak memiliki riwayat pendidikan formal 

sehingga pada saat mudanya Ibu TS hanya bisa bekerja sebagai buruh pabrik. 

Dengan keterbatasan yang dimiliki, Ibu TS bisa menyekolahkan anak-anaknya 

hingga jenjang STM bagi anak laki-laki dan SMP bagi anak perempuan. 

Ibu TS memiliki usaha kecil-

kecilan berupa jualan minuman dan 

jajanan anak-anak di depan 

rumahnya. Usaha ini menjadi sumber 

utama pendapatan yang diperoleh Ibu 

TS. Usaha ini dimulai dengan 

mengumpulkan uang yang didapat 

untuk dipergunakan sebagai modal 

awal dalam berjualan. Dari usaha 

warung tersebut hasil yang didapatkan 

tidak seberapa sehingga terkadang 

Ibu TS harus meminjam dari tetangga sekitarnya untuk mencukupi 

kebutuhannya. Sumber pendapatan lain yang dimiliki oleh Ibu TS berupa 

bantuan dari pemerintah (sejenis BLT) maupun pemberian dari anak-anaknya 

meskipun kapan diperolehnya tidak dapat dipastikan dan jumlahnya pun tidak 

 

Gambar 5 
Warung milik Ibu TS 
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seberapa. Untuk bantuan dari pemerintah, Ibu TS hanya menunggu informasi 

dari Pak RT, jika disuruh berangkat ya berangkat, jika tidak maka beliau 

beranggapan bahwa beliau tidak dapat.  

Dalam kehidupan sosialnya khususnya dikaitkan dengan kegiatan bagi 

lansia, Ibu TS hanya mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengobatan. 

Apabila mendapat undangan hajatan dari tetangganya, akan diwakili oleh 

anaknya. Beliau memilih tetap tinggal dirumah karena harus menunggui warung 

kecil miliknya sambil momong cucunya. Selain itu, dengan hanya tinggal dirumah 

akan membuat kehidupan Ibu TS akan lebih ekonomis karena tidak perlu 

mengeluarkan biaya tambahan (transportasi). Meskipun sudah lansia namun Ibu 

TS masih memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari 

semangat beliau untuk tetap berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemilihan yang 

ada di wilayahnya. Menurutnya akan sangat disayangkan apabila beliau tidak 

sampai ikut berpartisipasi.  

 

2. Ibu WR 

Ibu WR adalah seorang janda 

berusia 70 tahun yang tinggal di wilayah 

RW IX. Ibu WR memiliki 3 (tiga) orang 

anak dan ketiganya tinggal bersebelahan 

meskipun dalam kondisi rumah 

berhimpitan. Hal ini dikarenakan rumah 

yang dimiliki oleh Ibu WR telah dibagi 

untuk ketiga orang anaknya yang 
Gambar 6 

Tempat Tinggal Ibu WR 
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masing-masing telah berumah tangga. Ibu WR tinggal bersama dengan anak, 

menantu dan 1 (satu) orang cucu. 

Kondisi miskin sudah dialami oleh Ibu WR sejak masih kecil. Orangtua Ibu 

WR adalah petani dengan kondisi serba pas-pasan sehingga hal ini mendorong 

Ibu WR untuk pergi merantau. Ibu WR tidak pernah sekolah sehingga tidak 

memiliki kemampuan membaca dan menulis. Tanpa memiliki riwayat pendidikan, 

Ibu WR bekerja serabutan dan pada umumnya bekerja sebagai pembantu rumah 

tangga. Ibu WR memaksimalkan usahanya dalam mencari penghasilan dengan 

bekerja ke 3 (tiga) rumah sekaligus. Dari penghasilannya tersebut, Ibu WR bisa 

menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang SMA.  

Untuk menambah pendapatan, 

Ibu WR memiliki warung kopi kecil-

kecilan di depan rumahnya. Modal 

untuk warung kebanyakan berasal dari 

bantuan pemerintah dan pemberian 

orang meskipun berapa jumlahnya 

dan kapan dapatnya tidak dapat 

dipastikan. Pendapatan dari warung 

yang tidak seberapa digunakan Ibu 

WR untuk menunjang kebutuhan 

hidupnya sehari-hari. Namun 

seringkali hasil yang didapatkan tidak 

sebanding dengan kebutuhan sehingga tidak ada sisa untuk membeli persediaan 

dagangan di warung. Kebutuhan akan modal menjadi hal yang sangat 

dikeluhkan oleh Ibu WR.  

 

Gambar 7 
Ibu WR sedang melayani pembeli 
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Gambar 8 
Rumah kontrakkan Ibu SM 

 

Kegiatan utama Ibu WR sehari-hari adalah menjaga warung dan 

mengantarkan cucunya pergi ke sekolah. Terkait dengan kegiatan bagi lansia, 

kegiatan yang sering diikuti oleh Ibu WR adalah kegiatan berobat. Ibu WR lebih 

memprioritaskan menunggui cucu dan warungnya karena berpendapat hal 

tersebut lebih menghasilkan. Seperti halnya informan sebelumnya yakni Ibu TS, 

Ibu WR masih memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari 

semangat beliau untuk tetap berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemilihan yang 

ada di wilayahnya.  

3. Ibu SM 

Ibu SM adalah seorang janda 

berusia 60 tahun yang tinggal di 

wilayah RW VI. Ibu SM menjanda 

sejak tahun 2009. Ibu SM memiliki 5 

(lima) orang anak dan tinggal dalam 

rumah kontrakkan dengan anaknya 

yang belum menikah yang bekerja di 

toko mebel. Rumah kontrakkan 

tersebut telah ditinggalinya sejak 

awal menikah hingga sekarang. 

Belum semua anaknya memiliki 

pekerjaan, namun hal ini disiasati dengan memilih tinggal dengan saudara yang 

sudah bekerja agar beban Ibu SM menjadi lebih ringan. 

Menilik dari sejarah kemiskinannya, Ibu SM berasal dari orangtua yang 

miskin. Ibu SM sempat merasakan sekolah rakyat namun hanya sampai pada 

kelas 2. Hal ini menyebabkan Ibu SM dapat membaca dan menulis meskipun 
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kemampuannya terbatas. Keterbatasan ini menyebabkan pilihan pekerjaan yang 

dulu dijalani hanya sebagai buruh cuci dan tukang jamu. Hal ini dilakukan Ibu SM 

untuk membantu menambah pendapatan keluarga selain dari pendapatan 

suaminya sebagai penjual air keliling. Dengan keterbatasan yang dimiliki, Ibu SM 

dan suaminya hanya dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang SD 

atau SMP saja. 

Untuk kehidupannya sehari-hari, 

Ibu SM mengandalkan dari jasa buruh 

cuci, pemberian anak dan bantuan 

pemerintah namun kapan dapatnya 

dan besarnya yang diperoleh tidak 

dapat dipastikan. Ibu SM tidak dapat 

mengandalkan pendapatan sebagai 

buruh cuci karena sudah jarang sekali 

warga yang meminta jasanya. Warga 

sekarang lebih memilih jasa laundry 

yang karena dinilai lebih cepat dan 

lebih murah. Sedangkan pemberian 

anak bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh Ibu SM mengingat kondisi anak-

anaknya juga terbatas. Untuk bantuan pemerintah, Ibu SM menyerahkan 

sepenuhnya pada kebijakan RT. 

Dalam kehidupan sosialnya, Ibu SM jarang sekali mengikuti kegiatan 

perkumpulan yang ada. Hal yang paling sering dilakukan hanyalah keluar dan 

mengobrol dengan tuan rumah kontrakkannya atau dengan tetangganya. Untuk 

partisipasi dalam kehidupan politik, Ibu SM cenderung pasif. Beliau hanya mau 

Gambar 9 
Gang menuju kontrakkan Ibu SM 
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berangkat jika ada yang mengajak atau ada teman yang sama-sama ikut. 

Meskipun beliau memiliki hak pilih karena beliau memiliki KTP wilayah tersebut 

namun Ibu SM merasa tidak akan jadi masalah jika dirinya tidak ikut mencoblos.  

4. Bapak GN 

Bapak GN adalah tukang 

becak yang sering mangkal di 

wilayah RW IX.  Sosoknya yang 

ramah membuat Bapak GN 

menjadi becak langganan 

masyarakat diwilayah itu. Selain itu 

beliau juga selalu standby 

ditempatnya untuk berjaga-jaga jika 

ada warga yang membutuhkan 

jasanya. 

Saat ini Bapak GN berusia 62 

tahun. Bapak GN masih memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak meskipun 

mereka tinggal secara terpisah. Istri Bapak GN tinggal bersama anaknya dengan 

tujuan untuk meringankan beban Bapak GN. Untuk menghemat pengeluaran, 

Bapak GN memilih tinggal di kos-kosan sehingga ada uang sisa untuk dikirimkan 

kepada istrinya.     

Kondisi miskin merupakan hal yang biasa karena Bapak GN berasal dari 

keluarga miskin. Bapak GN aslinya tinggal di Yogyakarta, namun karena 

dorongan keinginan untuk mencari uang sendiri menyebabkan Bapak GN 

memilih merantau hingga akhirnya menetap di Surabaya. Bapak GN pernah 

merasakan bangku Sekolah Rakyat namun hanya sampai kelas 3. Bapak GN 

 

Gambar 10 
Bapak GN sedang mangkal 
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bisa membaca dan menulis meskipun kemampuannya terbatas. Keterbatasan 

pendidikan ini membuat pilihan pekerjaan yang dapat dijalani juga terbatas. 

Selain sebagai tukang becak, Bapak GN juga nyambi sebagai kuli angkut dan 

tukang pijit. Hal ini dilakukan untuk menambah penghasilan yang diperoleh. 

Dengan penghasilan tersebut menyebabkan keterbatasan kemampuan Bapak 

GN dalam menyekolahkan anak-anaknya. Dampaknya adalah keterbatasan 

kemampuan akademik yang dimiliki sehingga anak-anaknya hanya bisa bekerja 

secara serabutan (kuli, buruh pabrik, supir sewaan). 

Terkait dengan kegiatan lansia, kegiatan yang diikuti oleh Bapak GN 

adalah kegiatan berobat. Bapak GN lebih memilih menarik becak dibanding 

mengikuti kegiatan lansia yang lain karena lebih menghasilkan.  

5. Bapak SKR 

Informan kelima adalah 

Bapak SKR yang kesehariannya 

bekerja sebagai tukang becak. 

Bapak SKR adalah seorang duda 

berusia 66 tahun yang tinggal di 

wilayah RW IX. Istri Bapak SKR 

baru saja meninggal dunia 

setelah menderita penyakit stroke 

selama 3,5 (tiga setengah) tahun. 

Kini Bapak SKR tinggal sendirian 

di rumahnya yang berukuran 3x3 

m². Lokasi rumah Bapak SKR 

berdekatan dengan rumah kos ketiga orang anaknya.  

 

Gambar 11 
Bapak SKR dirumahnya 
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Kondisi miskin sudah dialami sejak kecil karena Bapak SKR berasal dari 

keluarga yang sederhana. Bapak SKR pernah mengenyam pendidikan hingga 

tamat Sekolah Rakyat. Sebelum menjadi tukang becak, Bapak SKR pernah 

menjadi buruh pabrik dan berjualan bakso sewaktu almarhumah istrinya masih 

hidup namun usaha dagangnya tersebut berhenti seiring dengan istrinya yang 

jatuh sakit terkena stroke. Karena keterbatasan pendapatan yang dimiliki 

berpengaruh pada pendidikan yang dienyam anak-anak Bapak SKR. Kondisi 

anak-anak Bapak SKR juga hidup dalam keterbatasan dan tidak jauh berbeda 

dengan kondisi Bapak SKR. Hal ini 

membuat Bapak SKR berusaha untuk 

tetap hidup mandiri dan tidak 

merepotkan anak-anaknya. 

Pemasukan Bapak SKR paling 

utama berasal dari pendapatannya 

sebagai tukang becak. Pada awalnya 

Bapak SKR juga mendapat bantuan 

dari pemerintah melalui program BLT 

namun seiring dengan pergantian 

pemerintahan bantuan tersebut 

berhenti. Bapak SKR awalnya juga 

mendapat bantuan program 

permakanan dari Pemerintah Kota Surabaya namun setelah istrinya meninggal 

bantuan tersebut beliau tolak. Alasan utamanya adalah menu yang diberikan 

terlalu keras sehingga beliau kesulitan untuk memakannya. Untuk itu beliau 

memilih untuk memasak sendiri untuk kebutuhan makan sehari-hari. 

Gambar 12 
Perabot rumah Bapak SKR 
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Terkait dengan kegiatan lansia, Bapak SKR tidak mengikuti kegiatan 

apapun yang disediakan. Hal ini disebabkan karena kondisi istrinya yang jauh 

membutuhkan sehingga beliau lebih fokus untuk mengurusi istrinya. Baginya 

kesehatan istrinya jauh lebih penting daripada hal apapun.   

Dalam kehidupan sosialnya, Bapak SKR sebenarnya termasuk warga yang 

aktif. Hal ini terlihat dari keterlibatan beliau sebagai pengurus RW. Selain itu 

Bapak SKR juga selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemilihan yang ada 

diwilayah itu. Namun sejak istrinya sakit, beliau meninggalkan itu semua dan 

memilih fokus pada kegiatan menarik becak dan merawat istrinya.  

 

4.3 Partisipasi Lansia Miskin yang Potensial dalam Pelaksanaan 

Program Pemberdayaan bagi Lansia 

4.3.1 Kebijakan Penanganan Lansia Miskin di Kota Surabaya 

Penanganan lansia miskin masuk dalam pelaksanaan program 

penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Penanganan 

lansia miskin berdasarkan sasarannya dibagi menjadi 2, yaitu program untuk 

lansia miskin yang tidak potensial dan program untuk lansia miskin potensial. 

Untuk penanganan lansia miskin yang tidak potensial, Pemerintah Kota 

Surabaya menerapkan 2 (dua) program kebijakan yaitu : 

1. Permakanan. Program pemberian permakanan merupakan salah satu wujud 

dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 

permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar. Program 

pemberian permakanan hanya diselenggarakan di Kota Surabaya. Di Kota 

Surabaya program pemberian permakanan bagi lanjut usia sangat miskin 

dan lanjut usia terlantar telah dilaksanakan sejak tahun 2012.  
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2. Griya Wredha; Kriteria penghuni Griya Wreda adalah warga Surabaya yang 

miskin dan terlantar serta tidak punya keluarga lagi.  

Sedangkan untuk lansia miskin yang potensial penanganannya pada dasarnya 

melalui program pemberdayaan. Secara umum gambaran program 

pemberdayaan tersebut adalah : 

1. Pengembangan bakat dan minat.  

Program ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki 

oleh para lansia sehingga antar lansia bisa saling mengenal dan sharing 

tentang pengalaman hidup masing-masing yang pada akhirnya bermuara 

pada peningkatan kualitas hidup. Dalam program ini diselenggarakan 

berbagai lomba antara lain : lomba karang wredha, lomba gerak jala, lomba 

paduan suara, lomba asah terampil dan lomba senam. 

2. Pemberian pelatihan ketrampilan. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang dimiliki oleh 

para lansia dengan memberikan pelatihan ketrampilan yang sifatnya mudah 

dan dapat diterapkan untuk diri sendiri (self apliance). Contoh dari kegiatan ini 

adalah pelatihan pembuatan jamu yang bertujuan untuk meningkatkan 

wawasan lansia mengenai berbagai pengobatan tradisional yang ada 

khususnya mengenai pembuatan jamu sehingga mereka dapat 

mengaplikasikan ilmu tersebut saat sakit. Dengan demikian diharapkan akan 

mempermudah pengobatan dan mengurangi ketergantungan terhadap 

pengobatan kimia. Selain itu ada juga pelatihan pembuatan kue dan berbagai 

makanan kecil. Hasil dari kegiatan pelatihan ini akan ditampung dan dikelola 

dalam unit usaha kreatif sehingga kegiatan tersebut dapat terus berkembang 

dan memberikan manfaat bagi lansia. 
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3. Rekreatif  

Kegiatan rekreatif digunakan sebagai wadah sosialisasi para lansia sehingga 

mereka dapat mengenal satu sama lain. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 

bentuk wisata lansia dan jambore lansia. 

Dalam pelaksanaan berbagai kebijakan diatas, pemerintah Kota Surabaya 

melibatkan relawan sosial yakni PSKS (Pekerja Suakrela Kesejahteraan Sosial) 

yang terdiri dari PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), TKSK (Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan) dan Satuan Petugas Dinas Sosial (Satgas Dinsos). 

Berdasarkan penuturan Kepala seksi Bina Swadaya Sosial – Dinas Sosial Kota 

Surabaya, tantangan yang sering dijumpai dalam penanganan lansia miskin 

antara lain : 

1. Faktor emosional dan sikap lansia dimana pada umumnya mereka bersikap 

keras kepala dan sukar untuk diajak bekerja sama yang mana ini akan 

menghambat pelaksanaan program  

2. Adanya unsur kepasrahan dari para lansia terhadap kemiskinan yang mereka 

alami yang menyebabkan mereka susah untuk digerakkan 

3. Kurangnya dukungan dari keluarga yang seharusnya mereka menjadi 

pendorong lansia agar mudah untuk diberdayakan 

4. Kurangnya kepedulian lingkungan terhadap lansia yang menyebabkan 

pelaksanaan program menjadi kurang efektif.  

 

4.3.2 Karakteristik Lansia Miskin yang Potensial 

Pada pelaksanaan pemberdayaan hal yang menjadi poin penting adalah 

adanya perubahan dalam diri sasarannya. Hal ini menandakan adanya proses 

yang sedang berlangsung. Untuk itu, dalam mempelajari pemberdayaan lansia 
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salah satu poin penting yang perlu dipelajari adalah karakteristiknya. Hal ini 

dikarenakan kelompok lansia memiliki perbedaan yang cukup mencolok apabila 

dibandingkan dengan karakteristik kelompok umur yang lain. Dengan 

mengetahui karakteristiknya akan mempermudah pemahaman tentang konsep 

lansia yang pada gilirannya mempermudah dalam perancangan konsep 

pemberdayaan yang lebih aplikatif.  

Berdasarkan pengamatan dari segi fisik, secara garis besar lansia miskin 

yang potensial memiliki ciri-ciri berusia lanjut, rambut mulai menipis dan beruban, 

berhenti haid (bagi lansia perempuan), dan penghasilan mulai menurun. 

Disamping itu mereka juga akrab dengan kondisi kesepian karena ditinggalkan 

anggota keluarganya satu persatu, baik itu suami/istri dan anak. Selain itu 

mereka juga akrab dengan penyakit tertentu yang sering dijumpai dalam diri 

lansia yaitu tekanan darah tinggi, linu dan kolesterol. Kondisi ini dijumpai pada 

semua informan penelitian. 

Berdasarkan pengelompokkan yang diajukan oleh Livovson dan Peterson 

(1992) dalam Karnaji dan Suyanto (2005:13), golongan lansia miskin yang 

potensial termasuk dalam 2 (dua) kelompok yaitu rocking dan amored. Golongan 

pertama yaitu kelompok rocking terdiri dari golongan lansia yang bersikap santai 

dan suka menerima bantuan orang lain. Sikap santai ditampilkan dalam bentuk 

sikap menerima dan menjalani dengan ikhlas atas kemiskinan yang dialami 

meskipun hal tersebut membuat mereka tidak bisa pergi kemana-mana atau di 

rumah saja.  

”Nggih ten griyo mawon, mlamu-mlaku ten ngajeng. Menawi bosen nggih 
medal”.(Ya dirumah saja. Kalau bosan ya keluar ke depan) (Hasil 
wawancara dengan Ibu SM tanggal 15 Oktober 2015). 
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Sikap santai juga tampak dalam usaha para informan dalam bekerja. 

Mereka tidak terlalu ngoyo lagi khususnya dalam mencari pendapatan. Usaha 

untuk memperoleh pendapatan masih tetap dilakukan namun sesuai dengan 

kemampuan dan modal yang dimiliki. 

“Nggih kados niki wau wonten tiyang numpak angsal 40 ewu. Menawi 
mboten wonten nggih mboten angsal nopo-nopo, nggih sakwontene. 
Menawi mboten gadhah warung taksih buka. Mboten kulo damel mikir, 
menawi kulo damel mikir pun pejah, santai mawon.” (Ya seperti ini tadi ada 
orang yang naik (becak) dapat 40 ribu.  Kalau tida ada ya tidak dapat apa-
apa, ya seadanya. Kalau tidak punya warung masih buka. Tidak saya 
jadikan pikiran, kalau saya pikirkan sudah mati, santai saja) (Hasil 
wawancara dengan Bapak GN tanggal 15 Oktober 2015).  
 

Dengan sikap santai tersebut, penghasilan yang diterima terkadang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan ini tidak lantas membuat mereka 

akrab dengan hutang. Para lansia miskin yang potensial cenderung menghindari 

hutang dikarenakan mereka sadar bahwa mereka akan menemui kesulitan saat 

tiba waktunya mengembalikan hutang tersebut dan kalau pun punya hutang 

jumlahnya sedikit. Sikap santai tersebut merupakan akumulasi dari proses 

kemiskinan yang telah dialami sejak lansia tersebut masih anak-anak.  

Golongan rocking juga dicirikan adanya sikap suka menerima bantuan 

orang lain. Sikap ini tampak dalam diri kebanyakan lansia miskin yang potensial. 

Seperti yang disampaikan oleh beberapa informan : 

”Kulo mboten nate (nyuwun bantuan), kulo namung terserah tiyange, 
diparingi nggih alhamdulillah pokok’e kulo mboten nyuwun-nyuwun”.(Saya 
tidak pernah meminta-minta sumbangan, saya hanya terserah orangnya, 
diberi ya alhamdulillah pokoknya saya tidak meminta-minat) (Hasil 
wawancara dengan Ibu TS tanggal 13 Oktober 2015) . 
 
Kulo niki terserah mawon, terserah sing maringi kemawon. Dipun paringi 
nggih matursuwun, mboten nggih mboten menopo-menopo. (Saya ini 
terserah saja, terserah yang memberi saja, tidak dikasih ya tidak apa-apa). 
(Hasil wawancara dengan Bapak GN tanggal 15 Oktober 2015). 
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“Masalah bantuan kulo pasrah mawon, diparingi nggih mboten nopo-nopo.” 
(Masalah bantuan saya pasrah saja, dikasih ya tidak apa-apa) (Hasil 
wawancara dengan bapak SKR tangal 17 Oktober 2015). 

Meskipun mereka menghindari perbuatan untuk meminta pertolongan dari 

lingkungan sekitar namun mereka tidak menutup diri apabila ada pihak luar yang 

ingin membantu mereka. Mereka dengan terbuka menceritakan pengalaman 

hidup mereka dan kesulitan yang dialami namun bukan dalam rangka untuk 

mengharap agar diberikan bantuan. 

Lansia miskin yang potensial juga masuk dalam kelompok kedua yaitu 

amored. Kelompok ini terdiri dari golongan lansia yang melawan ketergantungan 

dari orang lain.  Mereka berusaha untuk tidak tergantung pada pemberian orang 

lain terutama anak-anaknya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu TS : 

“Keadaannya ya sama, pas-pasan jadinya saya ya seadanya saja.” (Hasil 
wawancara dengan Ibu TS tanggal 13 Oktober 2015) . 
 
 Meskipun hidup dalam kondisi miskin tidak serta merta membuat lansia 

miskin yang potensial menggantungkan diri kepada keluarga ataupun 

lingkungannya.  Dengan segala kemampuan yang ada, golongan lansia ini 

berusaha untuk memiliki usaha sendiri dengan tujuan agar memiliki pendapatan 

sendiri. Meskipun pada umumnya golongan lansia ini tinggal bersama ataupun 

berdekatan dengan anak-anaknya namun bukan dalam artian untuk 

menggantungkan diri kepada anaknya. Mereka sangat sadar bahwa kondisi 

anaknya tidak jauh dengan kondisinya untuk itu mereka berusaha sekuat 

mungkin untuk tidak membebani. Mereka juga tidak menargetkan adanya 

bantuan dari anaknya. Kalaupun ada bantuan dari anaknya, bantuan tersebut 

lebih dalam rangka pengabdian anak kepada orang tua dan tetap dalam koridor 

sesuai dengan kemampuan sang anak. 
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Karakteriktik amored ini juga tampak pada ketidaktertarikan informan untuk 

tinggal di panti jompo seperti yang disampaikan oleh beberepa informan berikut : 

“Lak mlebet niku lak ten griyo mawon mbotensaged ten pundi-pundi. Niki 
kulo kan taksih saged ten tonggo-tonggo” (Kalau masuk kesitu kan dirumah 
saja. Dengan begini kan masih bisa ke tetangga-tetangga) (Hasil 
wawancara dengan Ibu SM tanggal 15 Oktober 2015) . 
 
“Waduh, mboten bu, taksih sehat mawon”(Waduh, tidak bu, masih sehat 
kok). (Hasil wawancara dengan Bapak GN tangal 15 Oktober 2015). 

Di Surabaya, panti jompo dikenal dengan sebutan Lingkungan Pondok 

Sosial (Liponsos) dan secara total terdapat 4 (empat) buah yaitu Liponsos 

Keputih, Liponsos Babat Jerawat, Liponsos Kampung Anak Negeri dan 

Liponsoso Kalijudan. Liponsos ini menyediakan perawatan dan tempat tinggal 

bagi lansia baik yang terlantar ataupun dirujuk oleh keluarganya meskipun 

demikian hal ini tidak membuat para informan memiliki keinginan untuk tinggal 

disitu. Mereka masih merasa sehat dan masih bisa hidup mandiri. Selain itu 

mereka juga ingin tetap berada dalam lingkungan masyarakatnya agar tidak 

merasa kesepian. 

Dalam mempelajari lansia miskin yang potensial poin penting lain yang 

perlu diperhatikan adalah tipe dari lansia tersebut. Berdasarkan pendapat tipe-

tipe lansia yang disebutkan oleh Nugroho (2000) dalam Maryam, dkk (2008:34), 

lansia miskin yang potensial termasuk kedalam 3 (tiga) tipe yakni tipe arif 

bijaksana, tipe mandiri dan tipe pasrah. Tipe pertama yakni tipe arif bijaksana 

adalah tipe lansia yang memiliki ciri-ciri : kaya akan hikmah, pengalaman, 

menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersikap 

ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, memenuhi undangan dan menjadi 

panutan.   
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“Nggak, saya nggak mau ngrepotin anak. Kalau anak welas ya monggo, 
kewajiban, kalau ngasi ya saya trima” (Hasil wawancara dengan bapak 
SKR tanggal 17 Oktober 2015). 

Dari penuturan Bapak SKR tampak bahwa meskipun hidup dalam kondisi 

miskin, namun lansia miskin yang potensial tetap bersikap arif dan bijaksana. 

Mereka tetap berusaha untuk memberikan contoh dan pemahaman yang terbaik 

bagi anak-anaknya. Pengalaman hidup dalam kondisi miskin membuat mereka 

paham betul seberapa berat rasanya menjadi orang miskin untuk itu mereka 

tidak ingin menambah berat beban anak-anaknya kondisi kehidupannya tidak 

jauh beda dengan apa yang mereka alami. Mereka juga tetap berusaha untuk 

bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keadaan yang ada dan sesuatu tersebut 

pada umumnya menjadi kegiatan utama mereka sehari-hari. Sikap ramah, 

rendah hati, dan sederhana sangat tampak dalam kesehariannya. Meskipun 

dengan keterbatasan yang dimiliki mereka berusaha untuk tetap bisa 

memberikan sesuatu untuk anak dan cucunya. Mereka sangat sangat bahwa 

tindakan mereka akan dijadikan panutan bagi anak-anaknya. 

 Lansia miskin yang potensial juga termasuk dalam tipe mandiri yang 

memiliki ciri-ciri memiliki kebiasaan mengganti kegiatan yang hilang dengan yang 

baru, selektif dalam mencari pekerjaan, bergaul dengan teman dan memenuhi 

undangan.  

”Saya dulu rombeng tapi ga berhasil. Terus jualan bakso tapi karena saya 
ga tegaan akhirnya istri saya yang pegang. Mendingan ngaten niki saiki.” 
(Mendingan seperti ini santai) (Hasil wawancara dengan Bapak SKR 
tanggal 17 Oktober 2015). 

Dari penuturan Bapak SKR tersebut tampak bahwa golongan lansia miskin 

yang potensial ini sangat menyadari akan adanya perubahan, baik dalam diri 

sendiri, keluarga maupun dilingkungan sekitarnya. Untuk itu mereka juga 

beradaptasi dengan perubahan yang ada agar mereka tetap bisa survive. 
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Adaptasi tersebut salah satunya dilakukan dengan mencari kegiatan ataupun 

pekerjaan yang sekiranya masih bisa mereka lakukan.  

Golongan lansia ini juga menjalin hubungan baik dengan lingkungan 

sosialnya seperti yang disampaikan Bapak GN berikut : 

“Pak RT lan Pak RW tiyange sae. Lak wonten nopo-nopo nggih sering 
nyuwun pijet kulo.” (Pak RT dan pak RW orangnya baik. Kalau ada apa-
apa ya sering minta pijat) (Hasil wawancara dengan Bapak GN tanggal 15 
Oktober 2015) 

Hubungan yang baik tersebut membuat keberadaan mereka tetap terpantau oleh 

pranata sosial disekitarnya baik itu RT, RW, Karang Wredha maupun pihak 

pemerintahan yang lebih tinggi sehingga pranata sosial tersebut akan tetap 

perduli terhadap apa yang mereka alami. 

Lansia miskin yang potensial juga termasuk dalam tipe pasrah yang 

memiliki ciri-ciri adanya sikap menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti 

kegiatan keagamaan, dan mengikuti kegiatan apa saja. Sikap pasrah merupakan 

sikap yang sering dijumpai dalam diri lansia miskin yang potensial.  

“Mboten, pun digaris kaliyan pangeran ngaten. Yok nopo maleh, diluh 
nggih mboten saged. Mboten nate ngeluh kulo, pun nopo jarene mawon”( 
Tidak, sudah digaris  sama Tuhan seperti ini (miskin). Mau bagaimana lagi, 
dikeluhkan ya tidak bisa, saya tidak pernag mengeluh, sudah terserah apa 
katanya saja) (Hasil wawancara dengan Ibu SM tanggal 15 Oktober 2015). 

Meskipun pada umumnya golongan lansia ini memiliki kegiatan ataupun 

usaha sendiri, namun mereka sepenuhnya pasrah kepada ketentuan Tuhan atas 

keadaan hidup yang mereka jalani. Mereka tidak mengeluh karena ditakdirkan 

hidup miskin dan memilih menjalaninya dengan lapang dada. Mereka juga 

menggantungkan datangnya nasib baik yang diharapkan bisa menolong 

meringankan penderitaannya. Nasib baik tersebut pada umumnya berupa 

adanya pemberian bantuan baik keluarga, pemerintah ataupun lingkungan 

disekitarnya. Bantuan tersebut pada umumnya dimanfaatkan untuk menunjang 
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usaha yang mereka miliki dengan demikian mereka tetap bisa mempertahankan 

eksistensi penghasilannya. Selain itu, golongan lansia ini juga akan mengikuti 

kegiatan apa saja yang sekiranya akan mendatangkan keuntungan ataupun 

manfaat bagi mereka. Pada umumnya kegiatan itu berupa kegiatan berobat 

gratis atau kegiatan lain yang bisa menambah penghasilan. Prinsip utama hidup 

golongan lansia ini adalah sedapat mungkin mengurangi penghasilan dan 

menambah sebanyak-banyaknya kesempatan memperoleh tambahan 

penghasilan.            

      Pengamatan tentang lansia miskin yang potensial tentu tak lepas dari 

pemahaman mitos-mitos yang menyertai kehidupan lansia. Secara umum mitos 

yang ada dalam diri lansia miskin yang potensial adalah mitos kedamaian dan 

ketenangan, berpenyakitan, tidak jatuh cinta dan aseksualitas. Mitos kedamaian 

dan ketenangan beranggapan bahwa para lansia dapat menikmati hidup hasil 

kerja dan jerih payahnya dimasa lalu. Mungkin secara sekilas yang dimaksudkan 

oleh mitos ini adalah kepemilikan harta benda, namun hal ini bukanlah yang 

berlaku dalam diri lansia miskin yang potensial. Bagi mereka hasil kerja dan jerih 

payahnya adalah anak-anaknya yang dapat hidup mandiri meskipun kondisinya 

tidak jauh dari kemiskinan. Kemandirian anak merupakan kondisi yang sangat 

disyukuri karena mereka menyadari bahwa dengan kemiskinan yang dideritanya, 

mereka tidak dapat memberikan harta benda yang berlebih guna menunjang 

kelansungan hidup anaknya. 

Mitos berpenyakitan beranggapan bahwa masa tua dipandang sebagai 

degenerasi biologis yang disertai dengan berbagai penyakit dan sakit-sakitan. 

Lansia miskin yang potensial umumnya mengeluhkan sakit linu, tekanan darah 

tinggi dan kolesterol namun penyakit tersebut merupakan penyakit yang umum 
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dijumpai dalam diri lansia. Penyakit tersebut muncul seiring dengan penurunan 

fungsi organ tubuh sebagai akibat pertambahan usia yang dialami yang proses 

ini merupakan hal yang normal dalam kehidupan manusia. 

Mitos tidak jatuh cinta beranggapan bahwa lansia sudah tidak jatuh cinta 

lagi dan bergairah kepada lawan jenis. Mitos ini sangatlah tampak dalam diri 

lansia miskin yang potensial yang kebanyakan telah berpisah lama dengan 

pasangan hidupnya  namun mereka memilih tetap sendiri dan tidak menikah lagi. 

Mitos yang terakhir adalah mitos aseksualitas yang beranggapan bahwa pada 

lansia hubungan seks akan menurun, minat, dorongan, gairah, kebutuhan, dan 

daya seks berkurang. Mitos ini tampak dalam diri lansia miskin yang potensial 

yang masih memiliki pasangan hidup (Bapak GN). Mereka memilih bertempat 

tinggal secara terpisah dengan pasangannya dan pada umumnya pasangan 

hidupnya tersebut tinggal dengan anaknya. Hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan akan meringankan beban yang dimiliki sekaligus mempermudah 

mereka dalam merawat pasangan hidupnya. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa lansia miskin yang 

potensial termasuk dalam kelompok rocking dan amored. Hal ini dikarenakan 

lansia tersebut ingin memaksimalkan penghasilan yang didapat, disatu sisi 

mereka memanfaatkan peluang menjadi penerima program bantuan sosial dan 

disisi lain mereka tetap berusaha untuk mencari penghasilan sendiri. Selain itu 

lansia miskin yang potensial memiliki tipe arif bijaksana, mandiri dan pasrah. Tipe 

arif bijaksana dan mandiri menandakan peran informan sebagai orang tua yang 

bertanggung jawab terhadap nasib anaknya sedangkan tipe pasrah muncul 

setelah usaha yang dilakukan tidak jua membawa hasil sehingga mereka 

menyerahkan sepenuhnya pada ketentuan Tuhan. Sedangkan mitos yang ada 
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dalam diri lansia miskin yang potensial adalah mitos kedamaian dan ketenangan, 

berpenyakitan, tidak jatuh cinta dan aseksualitas. Dari gambaran karakteristik 

tersebut dapat disimpulkan bahwa lansia miskin yang potensial secara 

karakteristiknya cocok untuk dijadikan sasaran pemberdayaan. Hal ini membuka 

peluang untuk diadakannya program pemberdayaan bagi mereka. 

 

4.3.3  Pemanfaatan Waktu Luang 

Untuk ikut dalam kegiataan pemberdayaan tentunya diperlukan adanya 

rentang waktu yang kosong sehingga membuka peluang untuk dimasuki 

kegiatan pemberdayaan. Rentang waktu yang kosong ini sering disebut dengan 

istilah waktu luang. Dalam setiap kehidupan manusia pasti dijumpai adanya 

waktu luang meskipun dalam durasi waktu yang tidak sama. Faktor utama 

penyebab terjadinya perbedaan itu pada umumnya adalah pekerjaan yang 

dimiliki. Semakin tinggi tingkat kesibukan maka bisa dipastikan semakin sedikit 

waktu luang yang tersedia. Pada periode lansia sering diidentikkan dengan fase 

dimana seseorang tidak terikat lagi dengan berbagai kontrak pekerjaan secara 

resmi atau lebih dikenal dengan istilah pensiun dari pekerjaan. Dengan demikian 

akan terjadi kekosongan kegiatan dalam keseharian lansia yang mana 

sebelumnya waktu tersebut diisi dengan bekerja. Kekosongan ini akan 

menambah durasi waktu luang yang dimiliki oleh lansia.  

Terkait lansia miskin yang potensial, waktu luang tampak hampir diseluruh 

kesehariannya. Dalam penelitian ini, tiap informan memanfaatkan waktu luang 

sebaik mungkin sesuai dengan kondisi yang ada.  Informan pertama yakni Ibu 

TS, kegiatannya sehari-hari tidak jauh dari pekerjaan ibu rumah tangga pada 

umumnya, yaitu memasak dan bersih-bersih. Setelah pekerjaan tersebut selesai 
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dilakukan maka waktu luang yang ada dimanfaatkan untuk menunggui warung 

kecil yang ia miliki sambil momong seorang cucu yang tinggal bersamanya. 

Cucunya tersebut sudah sekolah dan urusan sekolahnya dikerjakan oleh 

orangtuanya yang masih menganggur di rumah. Ibu TS juga jarang bepergian 

keluar karena beliau bisa meminta tolong anaknya untuk memenuhi 

kebutuhannya (misal pergi belanja ke pasar) jadi beliau tidak perlu pergi kemana-

mana. Meskipun ia tinggal bersama seorang anaknya namun ia memilih untuk 

sedapat mungkin mengerjakan sendiri pekerjaan rumah, termasuk menjaga 

warung. Hal ini dilakukan agar Ibu TS tetap memiliki aktivitas sehingga tidak 

jenuh seharian di rumah terus.  

Pada informan kedua yakni Ibu WR, pemanfaatan waktu luang yang dimiliki 

hampir sama dengan Ibu TS. Kesehariannya juga tidak jauh berbeda karena 

keduanya menjalankan peran utama sebagai ibu rumah tangga. Ibu WR juga 

memiliki warung kopi kecil yang sangat sayang untuk ditinggalkan karena takut 

ada pembeli. Perbedaannya adalah Ibu WR mobilitasnya lebih tinggi karena 

harus mengantarkan dan menunggui cucunya sekolah karena orang tuanya pergi 

bekerja.  Selain itu Ibu WR juga masih sering pergi berbelanja sendiri terlebih 

untuk keperluan warungnya. 

Pada informan ketiga, yakni Ibu SM, waktu luang yang tersisa cenderung 

lebih banyak apabila dibandingkan dengan informan pertama dan kedua. Dalam 

kesehariannya, kegiatan utama Ibu SM adalah pekerjaan ibu rumah tangga. 

Beliau tidak dibebani dengan urusan cucu karena anaknya yang tinggal serumah 

belum menikah. Untuk belanja kebutuhan sehari-hari beliau dapat 

mendapatkannya dari lingkungan terdekat. Selain itu Ibu SM juga jarang 

menerima orderan mencuci sehingga waktu luangnya semakin banyak.  
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 Pada informan selanjutnya yaitu Bapak GN, pemanfaatan waktu luangnya 

lebih bervariasi. Sambil menunggu penumpang yang akan menggunakan jasa 

becaknya, Bapak GN juga menerima pekerjaan yang lain misalnya menjadi kuli 

angkut dan menjadi tukang pijit. Keahlian Bapak GN sebagai tukang pijit 

dipercaya diperolehnya dari warisan leluhurnya di Yogyakarta yang dulu adalah 

seorang tukang pijit terkenal dimasanya. Selain itu, karena becaknya mangkal 

didepan sebuah toko, Bapak GN sering dimintai tolong untuk membantu 

mengangkat barang baik oleh pemilik maupun pembeli di toko tersebut. Meski 

upahnya tidak seberapa namun lumayan untuk menambah penghasilan. 

Pada informan terakhir yakni Bapak SKR, pemanfaatan waktu luang lebih 

diarahkan pada kegiatan yang lebih menghibur. Di sela-sela masa  istirahatnya 

sebagai tukang becak, Bapak juga memelihara beberapa ekor burung yang telah 

menjadi hobinya sejak lama. Burung-burung tersebut menjadi satu-satunya 

teman Bapak SKR dirumah semenjak istrinya meninggal. Meskipun Bapak SKR 

tinggal berdekatan dengan anak-anaknya namun beliau tidak ikut mengasuh 

cucu-cucunya. Kalaupun ingin bermain dengan cucu-cucunya, Bapak SKR lah 

yang mendatangi rumah mereka. 

Dari gambaran pemanfaatan waktu luang pada kelima informan diatas 

dapat disimpulkan bahwa waktu luang didefiinisikan sebagai waktu (leisure as a 

time) dan sebagai aktivitas (leisure as activity). Waktu luang didefinisikan sebagai 

waktu yang berarti waktu senggang setelah segala kebutuhan yang mudah 

dilakukan telah selesai dilakukan. Waktu luang dimaknai secara sederhana 

karena dalam diri lansia miskin yang potensial kebanyakan tidak memiliki “modal” 

untuk memaknai waktu luang yang ada. Pemanfaatan waktu luang dilakukan 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki meskipun dalam beberapa waktu 
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tertentu juga tetap berusaha untuk menambah pendapatan apabila ada 

kesempatan datang(mendapat bantuan). 

Sedangkan waktu luang sebagai aktivitas merupakan segala sesuatu yang 

terbentuk dari berbagai macam kegiatan baik yang bersifat beristirahat, mendidik 

atau menghibur. Pemanfaatan waktu luang dalam pengertian ini dilakukan hanya 

oleh seorang informan saja, yakni Bapak SKR. Waktu luang yang ada 

dimanfaatkan dengan memelihara burung untuk menghilangkan jenuh dan 

sebagai hiburan dirumah. Namun dari situasi Bapak SKR dapat disimpulkan 

bahwa pemanfaatan waktu luang dalam koridor definisi ini hanya dapat dilakukan 

bagi mereka yang memiliki sedikit beban yang harus ditanggung seperti kondisi 

Bapak SKR yang tinggal sendirian dan sudah tidak memiliki beban untuk 

mengurus istri, anak ataupun cucu. Berbeda dengan keempat informan lain yang 

masih memiliki beban tanggungan sehingga tidak memberikan porsi 

“menyenangkan diri” dalam pemanfaatan waktu luang. 

Dari informasi pemanfaatan waktu luang kelima informan diatas dapat pula 

disimpulkan bahwa pada lansia miskin yang potensial, waktu luang hanya 

membawa sedikit manfaat yaitu meningkatkan kesegaran mental dan emosional. 

Pemanfaatan ini tidak lepas dari rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki.  

Kegunaan lain dari pemanfaatan waktu luang yaitu untuk meningkatkan daya 

kerja sehingga memacu prestasi dan produktivitas. Sedikitnya manfaat yang 

diperoleh tentu tak lepas dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lansia 

miskin yang potensial yang dapat digunakan untuk mengisi waktu luangnya. 

Disisi lain dengan hadirnya kegiatan pemberdayaan akan menambah manfaat 

yang didapat oleh lansia miskin yang potensial dari waktu luang yang dimiliki.  
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4.3.4 Analisa Kemiskinan pada Lansia Miskin Yang Potensial 

Salah satu hakikat pemberdayaan adalah untuk melepaskan situasi negatif 

yang melingkupi sasarannya (Sumaryadi, 2013). Untuk itu perlu dianalisis faktor-

faktor penyebab kemiskinan yang ada dalam diri lansia miskin yang potensial 

agar dihasilkan strategi pemberdayaan yang efektif. 

4.3.4.1 Faktor Penyebab Kemiskinan 

Untuk menganalisis faktor penyebab kemiskinan dapat dilakukan melalui 

analisis atas deskripsi gambaran kemiskinan yang dialami oleh tiap informan. 

Dari sini akan ditarik kesimpulan tentang faktor penyebab kemiskinan yang 

dialami oleh informan. Adapun deskripsi dari tiap informan adalah sebagai  

berikut : 

 Ibu TS 

Kemiskinan dirasakan Ibu TS sejak kecil karena kondisi orang tuanya yang 

miskin seperti penuturannya berikut : 

“Mulai dari dulu ya begini ini nak, mboten wonten tepak wong tuwo mboten 
gadah pisan” (Mulai dari dulu ya begini nak, tidak punya kebetulan orang 
tua juga tidak punya juga)(Hasil wawancara dengan Ibu TS tanggal 13 
Oktober 2015).  
 
Karena dorongan ekonomi maka Ibu TS memutuskan pergi merantau ke 

Surabaya. Ibu TS tidak memiliki keahlian khusus ataupun riwayat sekolah. Selain 

itu orangtua Ibu tidak bisa memberikan modal untuk makan sehari-hari saja 

mereka kekurangan. Hal ini menyebabkan Ibu TS hanya bisa bekerja sebagai 

buruh pabrik hingga kemudian menikah dan tinggal menetap. Setelah menikah, 

Ibu TS memutuskan untuk berhenti bekerja. Dengan kondisi hanya suami saja 

yang bekerja, mereka harus menyekolahkan kelima orang anaknya. Hal ini 

menyebabkan kelima orang anaknya tersebut tidak dapat mengenyam 

pendidikan secara maksimal. Tanpa adanya dukungan pendidikan dan keahlian 
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yang dimiliki serta modal, maka anak-anaknya mengalami hal serupa seperti 

yang dialami oleh orang tuanya, yaitu hidup dalam kondisi pas-pasan. 

Menyadari kondisi anaknya demikian, maka Ibu TS memutuskan untuk 

memiliki warung sebagai sumber penghasilan. Langkah ini ditempuh karena Ibu 

TS tidak ingin menjadi beban bagi anak-anaknya. Meskipun hasilnya tidak 

seberapa namun Ibu TS berusaha mencukup-cukupkan uang yang diperoleh 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih Ibu TS juga harus menanggung 

anak dan cucu yang tinggal bersamanya. Apabila tidak memiliki uang, Ibu TS 

berhutang kepada tetangganya meskipun jumlahnya tidak seberapa.  

 Ibu WR 

Seperti halnya Ibu TS, Ibu WR juga berasal dari keluarga miskin. 

“Ibu kulo riyin tiyang tani nggih pas-pasan” (Ibu saya dulu petani ya 
hidupnya pas-pasan)(Hasil wawancara tanggal 13 Oktober 2015). 
 
Orangtua Ibu WR merupakan petani miskin di Nganjuk dan ini merupakan 

awal dari kemiskinan yang dirasakan oleh Ibu WR. Kemiskinan tersebut 

membuat Ibu WR tidak sekolah sehingga tidak bisa membaca ataupun menulis. 

Karena ingin memperbaiki nasib dan meringankan beban orangtuanya maka Ibu 

WR memilih merantau ke Surabaya kemudian menikah dan tinggal menetap. 

Tanpa adanya pendidikan, keahlian ataupun modal maka pekerjaan yang 

ditempuh oleh Ibu WR adalah sebagai pembantu rumah tangga. 

Untuk membantu suaminya dalam mencari penghasilan, Ibu WR mencoba 

memaksimalkan usahanya dengan bekerja pada 3 (tiga) tempat sekaligus dalam 

sehari-hari. Hasilnya Ibu WR dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga 

jenjang SMA. Namun hal itu belum cukup untuk membuat anak-anaknya bisa 

memperoleh penghidupan yang lebih baik. Ketiga orang anaknya juga hidup 

dalam kondisi yang tidak jauh beda dengan Ibu WR. 
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Ibu WR kini ikut tinggal bersama dengan anaknya. Untuk membantu 

anaknya dalam menambah penghasilan, Ibu WR membuka warung kopi kecil. 

Faktor ketiadaan modal menjadi hal sangat dikeluhkan oleh Ibu WR. Untuk 

mengisi dagangan warungnya, Ibu WR harus menunggu uang datang terlebih 

dahulu. Pendapatan dari warung tidak seberapa malahan biasanya langsung ikut 

dikonsumsi. Hal ini menyebabkan ketiadaan uang untuk mengisi dagangannya. 

 Ibu SM 

Ibu SM berasal dari Biltar dan serasal dari keluarga miskin sebagaimana 

penuturannya berikut : 

“Bapak ibu tani dateng dusun Blitar nggih mboten gadhah. Sakniki kulo 
nggih mboten gadhah ngaten niki”(Bapak ibu petani di Desa di Blitar ya 
orang tidak punya. Sekarang saya juga seperti ini, tidak punya) (Hasil 
wawancara tanggal 15 Oktober 2015). 
 
Orang tua Ibu SM adalah petani miskin dan hanya mampu menyekolahkan 

Ibu SM sampai kelas 2 Sekolah Rakyat saja. Hal ini menyebabkan Ibu SM bisa 

membaca dan menulis namun kemampuannya terbatas. Himpitan kemiskinan 

membuat Ibu SM memilih pergi merantau. Tanpa adanya pendidikan yang 

memadai, keahlian khusus yang dimiliki serta modal menyebabkan profesi yang 

dijalani Ibu SM hanyalah sebagai buruh cuci. Ibu SM kemudian menikah namun 

kondisnya setelah menikah tidak berubah karena suaminya hanya bekerja 

sebagai penjual air. Kemiskinan membuat anak-anaknya hanya mampu 

mengenyam pendidikan sampai tingkat SD dan SMP. Kondisi ini membuat siklus 

kemiskinan terulang lagi pada anak-anaknya yang hidup dengan kondisi yang 

tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. 

Setelah suaminya meninggal, Ibu SM tinggal bersama dengan anaknya 

yang masih bujang. Secara ekonomi, Ibu SM hampir tidak memiliki sumber 

penghasilan sama sekali. Pekerjaannya sebagai buruh cuci menjadi tidak laku 
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karena jarang yang meminta jasanya. Untuk mencoba beralih ke pekerjaan lain 

Ibu SM tidak berani karena anaknya melarang Ibu SM untuk bekerja terlalu berat. 

Kondisi ini membuat Ibu SM hanya bisa menjalani dengan pasrah kemiskinan 

yang dialami tanpa bisa melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. 

 Bapak GN 

Sejarah kemiskinan Bapak GN dimulai dari orang tuanya yang miskin di 

Yogyakarta. Orangtuanya bekerja sebagai bayan dan lumayan terkenal karena 

memiliki kemampuan untuk mengobati namun hal itu tidak cukup untuk 

mengeluarkan keluarganya dari kemiskinan. Kemiskinan pula yang membuat 

Bapak GN hanya bersekolah sampai kelas 3 (tiga) sekolah rakyat. Hal ini 

menyebabkan kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki terbatas. Karena 

dorongan ekonomi maka Bapak GN memutuskan merantau ke beberapa tempat 

sebelum akhirnya menetap di Surabaya.   

Bekerja di tanah perantauan membuat Bapak GN mengambil segala 

pekerjaan yang bisa dijalani sebelum akhinya memutuskan untuk menarik becak. 

Setelah menikah kondisi miskin tetap dialami oleh keluarga Bapak GN dan 

bahkan anak-anaknya juga hidup dalam kondisi yang tidak jauh berbeda dengan 

Bapak GN. Anak-anaknya bekerja sebagai buruh pabrik, warung kopi dan sopir. 

Untuk mengurangi kemiskinan yang dialami, kini Bapak GN tinggal terpisah 

dengan keluarganya yang tinggal ngekost di wilayah lain(Simo). Bapak GN tidak 

senang tinggal bersama dengan anaknya karena takut hanya menambah beban 

yang harus ditanggung. Istrinya kini menjadi tanggung jawab anaknya dan beban 

keseharian yang dirasakan oleh Bapak GN menjadi lebih ringan.  
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 Bapak SKR 

Bapak SKR memulai cerita kemiskinan yang dialami dengan mengatakan 

keluarganya belum pernah punya hasil sehingga selalu hidup dalam kondisi 

serba kekurangan. Bapak SKR sendiri berasal dari Jombang dan orang tuanya 

kondisinya tidak mampu. Meskipun demikian orangtuanya berhasil 

menyekolahkan Bapak SKR sampai lulus sekolah rakyat pada tahun 1959. Pada 

tahun 1961 Bapak SKR merantau ke Surabaya dan bekerja sebagai buruh pabrik 

hingga tahun 1987. Setelah itu Bapak SKR memutuskan untuk menekuni 

pekerjaan sebagai tukang becak.  

Dari pernikahannya Bapak SKR memiliki 2 (dua) orang anak perempuan 

dan 1 (satu) orang anak laki-laki. Kondisi yang serba terbatas menyebabkan 

kemampuan Bapak SKR dalam membekali masa depan anak-anaknya menjadi 

terbatas pula dan mereka juga hidup dalam kemiskinan. Anak-anaknya hanya 

bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sopir. Kost tempat tinggal anak-anaknya 

berdekatan dengan rumah Bapak SKR.  

Pada awalnya Bapak SKR juga berjualan bakso setelah mendapat bantuan 

modal dari orang tuanya untuk modal berdagang namun usaha tersebut kurang 

menghasilkan dan akhirnya terpaksa berhenti saat istrinya terkena penyakit 

stroke selama 3,5 tahun sebelum akhirnya meninggal dunia. Kini Bapak SKR 

tinggal sendirian dan berusaha semampunya untuk hidup mandiri. Beliau sangat 

menyadari kondisi anak-anaknya tidak lebih baik darinya. Yang terpenting adalah 

masing-masing dari mereka dapat hidup mandiri tanpa harus membebani yang 

lain.  

Berdasarkan deskripsi kelima informan diatas terungkap bahwa kemiskinan 

merupakan kondisi yang “sudah biasa” dialami oleh para informan. Bagi mereka, 
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kemiskinan merupakan takdir yang sudah mereka alami sejak mereka masih 

kecil. Pada umumnya informan berasal dari keluarga miskin yang pada umumnya 

bekerja sebagai petani. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh para 

informan ketika ditanya sejak kapan mereka miskin. Kondisi miskin sangat erat 

kaitannya dengan keterbatasan dalam pemenuhan berbagai kebutuhan dengan 

fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan dan pentingnya pemenuhan 

kebutuhan akan pendidikan jadi terabaikan. Hal ini menyebabkan kondisi 

informan yang pada umumnya riwayat pendidikannya rendah, baik itu tidak 

pernah sekolah, sekolah namun tidak sampai lulus (putus di kelas 2 atau 3) 

ataupun lulus namun hanya pada level sekolah rakyat saja.  

Karena adanya tuntutan ekonomi membuat para informan memilih 

merantau dengan harapan dapat memperbaiki nasib. Mereka berpendapat 

bahwa kondisi mereka kurang lebih sama apabila mereka memilih untuk tidak 

meninggalkan tanah kelahirannya. Dengan hanya berbekal badan yang sehat, 

mereka mencoba menjalani pekerjaan seadanya. Minimnya riwayat pendidikan 

ditambah tidak adanya keahlian yang dimiliki menyebabkan pilihan pekerjaan 

yang bisa dijalani menjadi terbatas dan pada umumnya bersifat informal.  Kondisi 

ketiadaan riwayat pendidikan dan keahlian yang dimiliki semakin diperparah 

dengan ketiadaan modal yang dimiliki. Tanpa adanya modal otomatis akan 

mempersulit usaha mereka untuk menambah penghasilan. Meskipun memiliki 

modal untuk memulai suatu usaha namun usaha tersebut menemui kegagalan 

yang mengakibatkan informan lebih memilih pekerjaan yang tanpa ada resiko 

kegagalan sebagaimana dialami oleh Bapak SKR. 

Kembali ke kondisi informan secara umum, kemiskinan yang dialami terus 

berlanjut pada saat mereka menikah. Pada umumnya para informan menikah 
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dengan sesama orang miskin. Pernikahan seperti ini tidak menjauhkan mereka 

dari kemiskinan. Dari hasil pernikahan tersebut mereka dikaruniai anak namun 

kondisi mereka setelah beranjak dewasa ternyata tidak jauh beda dengan kondisi 

orang tuanya. Karena kemiskinan yang dideritanya, para informan mengaku 

kesulitan untuk memberikan pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi. Selain itu 

mereka juga kesulitan untuk memberikan modal usaha kepada anaknya. Paduan 

keterbatasan pendidikan dan ketiadaan modal menyebabkan pilihan pekerjaan 

yang bisa dijalani menjadi terbatas. Umumnya pekerjaan yang dimiliki oleh anak-

anak para informan adalah kuli, buruh pabrik, karyawan toko kayu ataupun 

menganggur.  

Pernikahan dengan sesama orang miskin yang dialami oleh para informan, 

lalu dialami oleh anak-anaknya. Setelah berumah tangga, anak-anak tersebut 

otomatis akan semakin kehilangan kemampuan untuk membantu perekonomian 

orangtuanya dan merawat mereka saat sudah tua. Melihat anak-anaknya hidup 

dalam kondisi yang tidak jauh beda menyebabkan para informan bertekad untuk 

memiliki usaha sendiri dengan harapan tidak merepotkan anak-anaknya. Hal ini 

mendorong mereka untuk sedapat mungkin tetap memiliki penghasilan meskipun 

terbatas. 

Dari analisa hasil wawancara dapat dirumuskan faktor penyebab 

kemiskinan yang dialami oleh lansia miskin yang potensial adalah sebagai 

berikut : 

a. Ketiadaan modal untuk berusaha 

Ketiadaan modal merupakan faktor yang utama yang diperlukan dalam 

usaha mendapatkan penghasilan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu WR. 

Tanpa ketersediaan modal mereka kesulitan untuk menjalankan usaha yang 
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dimiliki. Selain itu, peluang untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sangatlah 

kecil karena keuntungan yang diperoleh kebanyakan habis termakan untuk 

pemenuhan kebutuhan sehai-hari. Dengan demikian tak jarang usaha yang 

dimiliki akan berhenti sampai mereka mendapatkan modal untuk kulakan. 

Mereka hanya berharap bisa mendapatkan rejeki tiba-tiba, entah itu dari 

pemberian anak ataupun dari santunan yang didapat. Usaha yang diharapkan 

untuk menambah penghasilan ternyata tidak bisa berjalan dengan lancar 

sehingga akan mempersulit mereka untuk keluar dari kemiskinan. 

b. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki 

Hampir seluruh informan yang diwawancarai memiliki tingkat pendidikan 

yang rendah. Meskipun masih muda, namun tanpa adanya pendidikan yang 

mencukupi maka jenis pekerjaan yang dijalani akan semakin sedikit. Selain itu, 

dengan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan para informan cenderung 

bersikap pasrah terhadap kemiskinan yang dialami. Mereka cenderung bersikap 

apatis, tidak inovatif dan takut dalam mengambil resiko. Pekerjaan yang bisa 

dijalani adalah jenis pekerjaan serabutan yang tidak memerlukan pendidikan dan 

keahlian tertentu serta berpenghasilan rendah. 

c. Adanya perulangan siklus transfer kemiskinan lintas generasi 

Semua informan berasal dari keluarga yang miskin dan ini merupakan 

kemiskinan pertama yang mereka rasakan. Kemudian setelah pisah dari 

orangtuanya, kondisi mereka juga miskin. Hal ini dikarenakan mereka menjalani 

pekerjaan seadanya dengan prinsip yang penting bisa memenuhi kebutuhan 

makan. Selanjutnya mereka menikah dengan sesama orang miskin. Kondisi ini 

tidak dapat memperbaiki kesejahteraan karena setelah menikah tentu mereka 

akan memerlukan biaya lebih untuk merawat anak-anaknya. Dengan 
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keterbatasan yang dimiliki maka anak-anaknya juga akan memiliki kondisi yang 

tak jauh berbeda dengan mereka karena tidak memiliki pendidikan dan keahlian 

yang memadai. Anak-anaknya pun akan melanggengkan “tradisi kemiskinan” 

dengan menikah dengan sesama orang miskin. Kondisi ini tidak akan membantu 

para informan dalam usahanya keluar dari kemiskinan sehingga mereka menjadi 

lansia miskin. Berdasarkan uraian diatas secara garis besar siklus transfer 

kemiskinan lintas generasi adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 14 

Siklus Transfer Kemiskinan Lintas Generasi pada lansia miskin 
 

d. Usia yang sudah tua 

Saat seseorang memasuki usia lanjut, akan terjadi perubahan baik secara 

fisik maupun non fisik. Perubahan fisik secara garis besar mengakibatkan 

penurunan produktivitas. Hal ini juga akan membawa pengaruh pada 

penghasilan yang diperoleh yang menjadi menurun. Tradisi yang berlaku secara 

umum pada masyarakat adalah saat seseorang sudah tua maka ia akan dirawat 

Anak : 
- Pendidikan rendah  
- Tidak Punya modal 

Menikah dengan 

sesama Orang 

miskin 

Lanjut Usia 
Miskin 

Keluarga Miskin 



 

108 
 

oleh anak-anaknya. Kondisi akan sulit terealisasi pada masyarakat miskin 

dimana berdasarkan siklus diatas, anak-anaknya juga akan menjadi miskin 

dengan demikian sulit bagi orang tua yang sudah lansia untuk menggantungkan 

hidupnya pada anak-anaknya sehingga mereka akan menjalani masa tuanya 

dalam kondisi miskin. 

e. Belum adanya penanganan secara spesifik terhadap kemiskinan pada 

lansia miskin yang potensial 

Dari deskripsi yang diberikan oleh para informan tampak bahwa 

penanganan lansia miskin masih dilakukan secara general dan tidak ada 

kekhususan dalam perlakuannya. Semua lansia miskin dianggap tidak memiliki 

potensi untuk diberdayakan sehingga penanganannya masih sebatas dalam 

bentuk pemberian bantuan sosial. Kondisi ini bertolak belakang dengan 

penemuan dilapangan yang menampakkan bahwa ada golongan lansia miskin 

yang masih bisa menghasilkan uang dengan usahanya sendiri-sendiri. Mereka 

masih memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan melalui pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan.  

  

4.3.4.2 Refleksi Perangkap Deprivasi Chambers 

 Dari uraian sebelumnya dapat kita ketahui bahwa kemiskinan pada lanjut 

usia terdapat suatu siklus yang mana apabila telah masuk kedalamnya akan sulit 

sekali keluar. Dalam kemiskinan yang mereka alami terdapat beberapa faktor 

yang mana satu sama lain saling berhubungan. Siklus tersebut menjadi suatu 

perangkap yang akan menjebak siapapun yang telah masuk untuk tetap hanyut 

didalamnya. Siklus tersebut juga memberi gambaran bagaimana kemiskinan 

akan dilanggengkan keberadaannya dari generasi ke generasi. 
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Gambaran siklus transfer kemiskinan diatas sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Chambers (1983) tentang perangkap kemiskinan yang terdiri 

dari kemiskinan, isolasi, ketidakberdayaan, kerawanan, dan kelemahan fisik.  

Kelima hal tersebut saling berhubungan sehingga memunculkan suatu hubungan 

yang sulit diatasi yang semuanya berakhir pada kemiskinan. Dari perbandingan 

tiap faktor tersebut dengan hasil penelitian didapatkan analisa sebagai berikut : 

1) Kemiskinan; Dalam kesehariannya, informan penelitian tinggal dalam 

rumah sempit, bahkan tempat tingggal Bapak GN dan Bapak SKR hanya 

dalam 1 kamar berukuran 3x3m². Selain itu beberapa juga tinggal ngekost 

ataupun ngontrak seperti yang dialami Ibu SM dan Bapak GN. Perabotan 

rumah tangga yang dimiliki pun sangat terbatas dan kebanyakan 

merupakan barang usang yang menandakan bahwa mereka tidak 

berbelanja perabotan baru dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain 

itu, dari segi penghasilan, para informan rata-rata memiliki penghasilan 

yang hanya cukup untuk kebutuhan hidup diri mereka saja, bahkan untuk 

Ibu SM tidak memiliki penghasilan karena usahanya tidak memiliki 

konsumen. Penghasilan yang pas-pasan juga menyebabkan para informan 

juga tidak memiliki modal untuk memulai suatu usaha.  

2) Kelemahan jasmani; Faktor ini ditandai dengan kondisi fisik yang lemah, 

kurus dan ukuran fisik yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan orang 

sehat kelayakan. Mungkin faktor ini akan sangat sesuai apabila dikaitkan 

dengan kemiskinan yang dialami oleh lansia miskin yang tidak potensial, 

namun bagi lansia miskin yang potensial tubuh jasmani mereka merupakan 

aset mereka satu-satunya dalam mencari penghasilan. Selama tubuh 

mereka masih sehat maka peluang untuk mendapatkan penghasilan akan 
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tetap terbuka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor 

kelemahan jasmani tidak termasuk dalam perangkap kemiskinan yang 

menjebak lansia miskin yang potensial. 

3) Isolasi; Faktor isolasi dikaitkan dengan kondisi tidak berpendidikan dan 

atau tempat tinggal yang jauh terpencil atau di luar jangkauan komunikasi. 

Kedua faktor tersebut tidak berlaku bagi lansia miskin yang potensial. 

Meskipun pada umumnya para informan memiliki tingkat pendidikan yang 

rendah ataupun tidak bersekolah namun hal ini tidak lepas dari kondisi 

kehidupan di masa kecil para informan, dimana lembaga pendidikan yang 

ada (sekolah) jumlahnya sangat sedikit dan bahkan tidak semua daerah 

memiliki. Hal ini menyebabkan sedikit sekali penduduk yang bisa 

menikmati bangku sekolah. Hal yang lebih parah dialami oleh anak 

perempuan karena banyak orangtua pada saat itu yang tidak mengizinkan 

mereka untuk sekolah. 

Sedangkan untuk faktor isolasi tempat tinggal, hal ini tidak berlaku dalam 

diri informan karena lokasi penelitian yang berdekatan dengan pusat 

pemerintahan sehingga akses pelayanan sudah banyak tersedia. Selain itu 

penguasa lokal setempat (Ketua RT/RW) juga mengadakan pemantauan 

rutin terhadap kondisi lansia dilingkungannya. 

4) Kerentanan; Kerentanan sangat tampak dalam diri informan penelitian. 

Dengan kemiskinan yang diderita, maka mereka tidak memiliki tabungan 

ataupun asuransi yang dapat digunakan sebagai penyangga untuk 

memenuhi kebutuhan yang bersifat tiba-tiba. Salah satu contohnya adalah 

berdasarkan penuturan Ibu TS, apabila mendapatkan undangan hajatan 
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maka undangan tersebut akan dihadiri oleh anaknya karena beliau tidak 

memiliki uang untuk menghadiri. 

5) Ketidakberdayaan; Faktor ini ditandai dengan adanya penindasan 

kelompok yang lebih kuat terhadap kaum miskin. Faktor ketidakberdayaan 

dalam diri lansia miskin yang potensial berupa ketidakberdayaan mereka 

dalam mengakses berbagai program pembangunan yang tersedia. Untuk 

mendapat akses tersebeut, mereka sangat bergantung kepada peran aktif 

baik dari pejabat pemerintah ataupun masyarakat. Terbukti dalam 

pencairan berbagai santunan, mereka bergantung dari informasi yang 

diberikan oleh Pak RT setempat perihal kepastian bantuan dan jadwal 

pencairan/penerimaannya. 

Dari uraian diatas, berdasarkan perangkap kemiskinan Chambers, maka 

perangkap kemiskinan yang dialami oleh lansia miskin yang potensial adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 14 

Perangkap Deprivasi Lansia Miskin yang Potensial  
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Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa perangkap kemiskinan yang 

menjerat lansia miskin yang potensial berasal dari unsur kemiskinan berupa 

penghasilan yang rendah dan minim modal, kerentanan berupa ketiadaan 

tabungan/asuransi dan ketidakberdayaan berupa minimnya akses ke berbagai 

program pembangunan. Ketiga unsur tersebut membuat usaha mereka untuk 

keluar dari jurang kemiskinan menjadi sia-sia. 

 

4.3.5  Analisis Teori Pilihan Rasional terhadap Partisipasi  Lansia Miskin 

yang Potensial dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan 

 
Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya untuk menangani 

lansia miskin yang potensial, salah satu kebijakan yang diterapkan adalah 

dengan melakukan pemberdayaan. Kegiatan ini dilakukan karena masih ada 

potensi yang bisa dimanfaatkan guna perbaikan kesejahteraan hidup lansia. 

Keberhasilan kegiatan ini sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dari para lansia. 

Partisipasi erat kaitannya dengan pemahaman tentang konsep pemberdayaan itu 

sendiri. Hal ini sebagaimana definisi yang disebutkan oleh Soeharto yang 

menganggap pemberdayaan sebagai proses dan tujuan yang menekankan pada 

individu yang diberdayakan. Adapun pemahaman tentang pemberdayaan dari 

tiap informan adalah sebagai berikut : 

 Ibu TS 

Pemahaman awal yang dimiliki oleh Ibu TS tentang kegiatan 

pemberdayaan adalah kegiatan tersebut hanya dilaksanakan bagi orang muda 

saja. Hal ini dikarenakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan 

diperlukan kondisi fisik yang kuat sehingga pemberdayaan tidak cocok 

diterapkan bagi golongan lansia. Satu-satunya kegiatan lansia yang diikuti oleh 
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Ibu TS adalah kegiatan pemeriksaan gratis bagi lansia karena disitu beliau bisa 

mendapatkan pengobatan gratis. 

Saat ditanyakan kesediaannyauntuk berpartisipasi dalam kegiatan 

pemberdayaan, Ibu TS menuturkan : 

“Mboten nak soale kulo niki keadaane pun berkurang nak. Urip ngeten 
mawon sak wontene. Kerja lainnya diluar rumah itu nggih ngapunten soale 
pekerjaan itu menanggung ya, kalau misalnya sudah diberi kewajiban tapi 
kita tidak bisa sepenuhnya malih jadinya kepikiran” ( Tidak nak soalnya 
saya itu keadaannya sudah berkurang nak. Hidup seperti ini saja 
seadanya. Kerja lainnya diluar rumah itu ya mohon maaf soalnya pekerjaan 
itu kan ada tanggung jawabnya, kalau misalnya sudah diberi kewajiban tapi 
kita tidak bisa sepenuhnya malah jadinya kepikiran). (Hasil wawancara 
tanggal 13 Oktober 2015) 
 
Dari reaksi awal tersebut, yang tampak adalah sikap yang enggan untuk 

ikut. Beliau sudah sangat pasrah dengan kondisinya sekarang dan baginya apa 

yang dimilikinya sudah cukup. Saat masih muda, Ibu TS jarang ikut dalam 

kegiatan pemberdayaan dan lebih memilih untuk tinggal dirumah saja. Kondisi ini 

berlaku hingga sekarang namun yang menjadi perbedaan adalah untuk saat ini 

Ibu TS sudah memiliki warung kecil untuk menambah penghasilannya.  

Setelah diberikan sedikit pemahaman tentang gambaran kegiatan 

pemberdayaan, Ibu TS menuturkan : 

“Ya nanti liat aja kerjaannya itu apa...ya mungkin sesempatnya.” 

Dari jawaban singkat tersebut tampak terjadi perubahan pandangan Ibu TS. 

Sikap awal beliau terbentuk karena faktor ketidaktahuan tentang kegiatan 

pemberdayaan. Beliau tidak tahu dengan adanya pemberdayaan beliau bisa 

mendapatkan bantuan baik berupa modal ataupun keahlian yang bisa 

dimanfaatkan untuk menamba penghasilan. Ketidaktahuan tersebut juga 

disebabkan kemiskinan yang diderita yang menyebabkan beliau membatasi 

aktivitas keluar rumah untuk mengirit pengeluaran. 



 

114 
 

Beliau tertarik setelah mengetahui bahwa kegiatan pemberdayaan dapat 

memberikan tambahan penghasilan apabila beliau mau berpartispasi. Ibu TS 

yang awalnya menolak jadi menerima namun dengan beberapa syarat. Ibu TS 

mengharapkan agar kegiatan pemberdayaan dilaksanakan tidak jauh dari rumah. 

Beliau berharap masih bisa menjalankan usaha warung kecil-kecilannya. Selain 

itu belaiu juga masih bisa mengawasi cucunya yang tinggal bersamanya. Ibu TS 

juga menekankan pada bentuk kegiatan pemberdayaan yang ditawarkan. 

Dengan kondisi fisik yang terbatas, tidak semua kegiatan dapat diikuti. Dari 

kegiatan yang ditawarkan akan dilihat dulu kegiatan mana yang kira-kira cocok 

dan bisa diikuti. Ibu TS juga berharap kegiatan pemberdayaan tidak 

mengganggu aktivitas utamanya, yaitu menjaga warung. Harapan Ibu TS, 

dengan mengikuti kegiatan pemberdayaan maka beliau dapat memiliki tambahan 

penghasilan namun tidak perlu sampai meninggalkan rumah dalam jangka waktu 

yang lama. 

Salah satu faktor yang ditakutkan oleh Ibu TS terkait pemberdayaan adalah 

takut terbebani. Baginya, apabila kita sudah terpilih untuk menjalani suatu tugas 

maka kita harus bisa menjalankan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Ibu TS 

tidak percaya diri dengan kemampuannya yang dimiliki untuk beliau dapat 

berpartisipasi secara maksimal dalam kegiatan pemberdayaan. Beliau sangat 

ingin berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan namun tidak ingin 

keikutsertaannya tersebut menjadi beban pikirannya. Selain itu, beliau juga tidak 

ingin kehadirannya dalam kegiatan pemberdayaan menjadi beban bagi peserta 

yang lain.    

Untuk jenis kegiatan yang diikuti dan bagaimana pemberdayaan dijalankan, 

Ibu TS tidak menentukan secara spesifik. Ibu TS juga merasa tidak memiliki 
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keahlian khusus yang bisa dikembangkan agar bisa menghasilkan namun Ibu TS 

mau belajar apabila diberikan pelatihan tentang keahlian tertentu. Ibu TS tidak 

memiliki keinginan untuk belajar keahlian yang spesifik karena beliau tidak ada 

inisiatif tentang keahlian apa yang diperlukan serta menghindarkan diri dari sikap 

meminta-minta.  

Terkait pihak pelaksana kegiatan pemberdayaan, Ibu TS tidak menentukan 

secara spesifik pihak mana yang harus menjalankan. Selama ini yang sering 

mendatangi rumahnya untuk memberikan informasi tentang berbagai bantuan 

yang diterima oleh lansia miskin adalah Pak RT. Bagi beliau hal tersebut tidak 

menjadi masalah sama sekali. Bahkan dengan adanya kegiatan pemberdayaan 

bagi lansia miskin, beliau merasa sangat berterima kasih karena merasa 

diperhatikan.   

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor ketidaktahuan menjadi 

penyebab ketidakikutsertaan Ibu TS dalam kegiatan pemberdayaan. Karena 

kondisi awalnya adalah ketidaktahuan, maka ketidakikutsertaan Ibu TS dalam 

kegiatan pemberdayaan bukanlah termasuk pilihan yang rasional. Ibu TS tidak 

memiliki dasar yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan. 

 Ibu WR 

Terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bagi lansia, Ibu WR 

menuturkan : 

“Sakjane kathah nanging kulo mboten nate tumut, selasa napa senin 
ngaten niku kathah sakjane nanging kulo mboten nate nderek nanging lak 
obat-obatan kulo katut. Sakjane nggih kepengin nanging bondone mboten 
wonten” (Sebenarnya banyak (yang ikut) tapi saya tidak pernah ikut, selasa 
atau senin gitu lho banyak sebenarnya tapi saya tidak pernah ikut tetapi 
kalau obat-obatan saya termasuk. Sebenarnya ya kepingiin tetapi tidak ada 
modal)(Hasil wawancara tanggal 13 Oktober 2015) 
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Dari penuturan tersebut dapat diketahui bahwa Ibu WR mengetahui apa itu 

kegiatan pemberdayaan bagi lansia namun tidak pernah ikut. Beliau hanya 

mengikuti pengobatan gratis khusus lansia yang rutin beliau ikuti karena disitu 

beliau bisa mendapatkan pengobatan gratis untuk penyakitnya. Beliau memiliki 

banyak teman lansia namun tidak ikut dalam berbagai kegiatan yang diikuti oleh 

teman sesama lansia.  Dari sini dapat disimpulkan bahwa Ibu WR memiliki 

ketakutan untuk mengeluarkan uang. Hal ini dikarenakan kondisi beliau yang 

serba terbatas sehingga beliau lebih selektif dalam mengikuti suatu kegiatan.  

Lebih lanjut Ibu WR menambahkan : 

“Waktune lho mba, enjing nggih ngeteraken sekolah. Kulo kepikiran putu 
nggih kaliyan niki wonten tiyang tumbas kopi” (Waktunya lho mba, pagi ya 
mengantarkan (cucu) sekolah. Saya kepikiran cucu dan ini (warung) kalau 
ada orang yang beli kopi)(Hasil wawancara tanggal 13 Oktober 2015). 

  
Dari uraian diatas tampak bahwa ketidakikutsertaan Ibu WR dalam kegiatan 

pemberdayaan juga dilatarbelakangi oleh adanya tanggungan merawat cucu dan 

menunggui warung yang merupakan sumber penghasilannya. Beliau takut 

apabila beliau tinggal maka cucunya tidak ada yang mengurusi karena kedua 

orang tuanya bekerja. Selain itu beliau juga takut kehilangan pelanggan karena 

warungnya seringkali tutup. 

Meskipun menyatakan tidak pernah ikut, namun Ibu WR juga menyatakan 

keinginannya untuk ikut. Untuk itu perlu mengembangkan kegiatan yang sesuai 

dengan kondisi beliau. Saat ditanya tentang keahlian khusus yang dimiliki, Ibu 

WR menjawab tidak punya. Hal ini sangat lumrah mengingat Ibu WR tidak 

pernah mengenyam bangku sekolah. Keahlian yang dimiliki tentunya sama 

dengan keahlian yang dimiliki oleh ibu rumah tangga pada umumnya yaitu 

masak dan bersih-bersih. Saat ditanya tentang kegiatan pelatihan apa yang ingin 

diikuti, Ibu WR menyerahkan sepenuhnya pada pihak yang mengajak. 
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Untuk teknis pelaksanaan dan siapa pelaksananya, Ibu WR tidak 

menentukan secara pasti, baginya terserah yang ngajak siapa saja tidak apa-

apa. Selama ini pihak yang sering mendatangi Ibu WR terkait santunan lansia 

yang diterimanya adalah Pak RT. Menurut Ibu WR, lingkungan sekitarnya sangat 

baik kepada beliau. Pak RT juga sering mengunjungi untuk melihat bagaimana 

kondisi beliau. Terkait teknis pelakasanaan, Ibu WR memberikan sedikit 

persyaratan. Ibu WR berharap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tidak jauh 

dari lokasi rumahnya. Hal ini dikarenakan Ibu WR kepikiran pembeli yang 

sewaktu-waktu datang ke warungnya. Selain itu, beliau juga ingin agar tetap bisa 

mengurus cucunya karena anaknya (orang tua cucu tersebut) pergi bekerja. 

Karena itu Ibu WR mengharapkan agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 

dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pilihan rasional dari 

ketidakikutsertaan Ibu WR dalam kegiatan pemberdayaan disebabkan faktor 

takut mengeluarkan uang, adanya tanggungan merawat cucu dan menunggui 

warung kopinya. Terlihat disini bahwa pilihan rasional Ibu WR hanya berputar 

pada kondisi sekeliling beliau. Kondisinya yang serba terbatas membuat pilihan 

yang tersedia untuk dijalani juga terbatas untuk Ibu WR. 

 Ibu SM 

Saat ditanya tentang kegiatan pemberdayaan Ibu SM menuturkan : 

“Kulo mboten nate tumut soale mboten wonten sing ngajak. Nek wonten 
kancane nggih purun tumut. Menawi wonten sing ngajak, sing ngengken 
nggih saged, angsal mawon” (saya tidak pernah ikut karena tidak ada yang 
mengajak. Kalau ada temannya juga mau ikut. Kalau ada yang mengajak, 
yang menyuruh ya bisa, boleh-boleh saja) (Hasil wawancara tanggal 15 
Oktober 2015).  
 
Dari penuturan tersebut tampak bahwa Ibu SM memiliki pemahaman 

mengenai kegiatan pemberdayaan namun tidak pernah karena selama ini belum 
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pernah ada yang mengajak ataupun menyuruh untuk ikut. Sikap Ibu SM ini dapat 

dimaklumi karena selama ini kegiatan Ibu SM hanya dalam rumah saja. Beliau 

jarang sekali pergi keluar kecuali kalau ada keperluan. Yang sering Ibu SM 

lakukan saat keluar rumah adalah mengobrol dengan tuan rumah karena beliau 

tinggal di kontrakan. Selain itu Ibu SM juga mendapat larangan dari anaknya 

untuk bepergian kalau tidak ada tujuan. Hal ini dikarenakan anaknnya harus 

pergi bekerja dan tak perlu dikawatirkan dengan kondisi ibunya karena Ibu SM 

hanya dirumah saja. 

Saat Ibu SM diberikan sedikit gambaran tentang manfaat yang bisa 

diperoleh dari program pemberdayaan, Ibu SM sikapnya melunak. Beliau 

mengatakan pada dasarnya masih ingin memiliki penghasilan namun bingung 

harus berbuat apa. Beliau ingin bekerja namun tidak memilki keahlian selain 

mencuci yang selama ini beliau lakukan. Menurutnya, anaknya pasti mengijinkan 

beliau untuk keluar rumah asalkan ada yang mengajak dan tujuan kegiatannya 

jelas. Selain itu Ibu SM juga ingin agar ada teman dalam kegiatan pemberdayaan 

tersebut. Dengan adanya teman, maka akan menambah semangat beliau untuk 

ikut. 

Untuk teknis pelaksanaan dan siapa pelaksananya, Ibu SM tidak 

menentukan secara pasti. Selama ini pihak yang dikenalnya adalah Pak RT yang 

sering datang mengunjunginya untuk memberitahukan adanya santunan yang 

beliau terima. Karena tidak memiliki keahlian tertentu, Ibu SM menyatakan mau 

belajar apabila diajari keahlian baru. Selain itu, Ibu SM juga berharap agar 

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tidak jauh dari rumahnya sehingga beliau 

tidak capek berjalan saat harus kesana.  
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pilihan rasional 

ketidakikutsertaan Ibu SM dalam kegiatan pemberdayaan dikarenakan tidak ada 

yang mengajak dan merasa tidak ada teman disekelilingnya yang ikut. 

Sebenarnya Ibu SM tertarik dengan manfaat dan keuntungan yang bisa 

diperoleh dari kegiatan pemberdayaan namun karena kondisinya yang miskin 

menyebabkan beliau takut untuk ikut kecuali ada yang mengajak atau menyuruh 

untuk ikut.  Selain itu Ibu SM juga menambahkan keharusan adanya temannya 

yang juga ikut dalam kegiatan pemberdayaan. dengan adanya teman maka Ibu 

SM merasa lebih bersemangat untuk ikut. Selain itu, hal ini juga akan membuat 

anaknya mengijinkan beliau keluar rumah karena tujuannya jelas dan ada 

temannya. 

 Bapak GN 

Terkait pembicaraan kegiatan bagi lansia, sedikit banyak Bapak GN dapat 

mengikuti. Hal ini menandakan Bapak GN mengetahui kegiatan yang 

dikhususkan bagi lansia meskipun tidak mengetahui secara spesifik. Meskipun 

demikian, hanya pemeriksaan kesehatan yang diikuti oleh Bapak GN. Untuk 

kegiatan pemberdayaan lansia Bapak GN mengatakan : 

“Mboten nate diajak. Saged sih saged (ikut) nanging waktune sing durung 
temtu. Menawi wonten tiyang nyuwun pijet lan mbecak niku”(Tidak pernah 
diajak. Bisa sih bisa (ikut) tetapi waktunya yang belum pasti. Kalau ada 
orang yang minta dipijit dan becak itu) (Hasil wawancara tanggal 15 
Oktober 2015). 
 
Dari penuturan tersebut dapat diketahui bahwa alasan Bapak GN tidak ikut 

karena tidak pernah ada yang mengajak sebelumnya. Selain itu, Bapak GN 

berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakoninya (becak, kuli angkat, tukang pijit) 

lebih menghasilkan sehingga lebih diprioritaskan. 
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Saat tema pembicaraan beralih ke isu pemberdayaan lansia miskin yang 

potensial yang dapat membawa peluang untuk mendapatkan tambahan 

penghasilan, Bapak GN mengaku bersedia untuk ikut. Dengan semangat beliau 

menyatakan kesediaannya untuk ikut asalkan ada yang mengajak. Bapak GN 

yang sehari-hari tinggal sendirian di kostnya merasa senang apabila bisa ikut, 

terlebih beliau dapat berkumpul dengan teman sesama lansia. 

Untuk jenis kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya Bapak GN sama 

sekali menyerahkan sepenuhnya kepada panitia pelaksana. Bapak GN tidak 

memiliki gambaran seperti apa gambaran yang ingin beliau jalani. Dengan santai 

beliau mengatakan bahwa pada dasarnya beliau orang yang penurut dan sangat 

berterima kasih apabila diperhatikan. Satu hal yang ditekankan oleh Bapak GN 

terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan adalah masalah waktu. Beliau 

berharap agar pelaksnaan kegiatan pemberdayaan tidak banyak menyita 

waktunya karena beliau masih ingin menjalani pekerjaannya yang lain. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pilihan rasional 

ketidakikutsertaan Bapak GN dalam kegiatan pemberdayaan dikarenakan tidak 

ada yang mengajak dan lebih memilih pekerjaan yang digelutinya sekarang. 

Setelah Bapak GN mendapatkan tambahan wawasan tentang kegiatan 

pemberdayaan berupa keuntungan yang bisa diperoleh, terjadinya perubahan 

sikap sehingga mau berpartisipasi. Faktor ekonomi menjadi alasan utama 

terjadinya perubahan pilihan Bapak GN.  

 Bapak SKR 

Dibandingkan dengan informan yang lain, Bapak SKR merupakan informan 

yang paling mengetahui kegiatan yang diperuntukkan bagi lansia. Hal ini  

dikarenakan Bapak SKR termasuk pengurus RW yaitu sebagai sie kebersihan. 
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Meskipun mengetahui namun hal itu tidak lantas membuat Bapak SKR aktif 

dalam kegiatan lansia. Bapak SKR menuturkan pengalamannya saat beliau 

masih aktif namun akhirnya tidak ikut lagi : 

“Lansia niku kulo nate (ikut) tapi goro-goro pakaian niku nyicil, kulo mikir 
damel nopo. Trus mak’e niku sakit, beban kulo 3 tahun, sakit stroke 3 tahun 
6 bulan. Kulo niki beban kulo kathah, yo wis lansia prei ae mba” (Lansia 
dulu saya pernah ikut tapi gara-gara pakaiannya dicicil, saya pikir buat apa. 
Terus istri saya sakit, beban saya 3 tahun, sakit stroke 3 tahun 6 bulan. 
Saya itu beban saya banyak, ya sudah lansianya libur aja mba.)(Hasil 
wawancara tanggal 17 Oktober 2015). 
 
Dari penuturan diatas tampak bahwa beberapa tahun terakhir tidak ada 

satupun kegiatan lansia yang beliau ikuti. Selama hampir 4 (empat) tahun 

terakhir waktu dan perhatian Bapak SKR tersita untuk merawat istrinya yang 

sakit stroke hingga pada akhirnya meninggal dunia. Kegiatan Bapak SKR pada 

waktu itu hanya sebatas mencari uang untuk berobat serta merawat sang istri. 

Dulu sebelum istrinya sakit, Bapak SKR aktif mengikuti berbagai kegiatan 

yang ada. Namun setelah adanya berbagai biaya yang timbul dalam 

pelaksanaan kegiatan (misal : adanya iuran untuk membeli seragam senam), 

Bapak SKR merasa keberatan dan memilih mengundurkan diri. Menurut Bapak 

SKR, uang tersebut lebih baik digunakan untuk peruntukkan yang lain daripada 

hanya digunakan untuk membeli baju seragam senam. 

Kini setelah istrinya tiada, Bapak SKR mulai membuka diri. Hal ini tampak 

pada respon beliau setelah mendapatkan deskripsi singkat tentang kegiatan 

pemberdayaan bagi lansia miskin yang potensial. Pada prinsipnya beliau mau 

ikut namun dengan beberapa pertimbangan. Menurut beliau, kegiatan 

pemberdayaan tersebut haruslah hal yang benar-benar ingin beliau ikuti. Kalau 

beliau tidak merasa sreg, maka beliau lebih memilih untuk tetap menarik becak 

saja. Bagi beliau, setelah istrinya meninggal beliau tidak memiliki target apa-apa. 
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Kini beliau hanya cukup mencari penghasilan untuk menutup pengeluarannya 

sehari-hari tanpa harus merepotkan anak-anaknya. 

Terkait dengan jenis kegiatan, teknis pelaksanaan dan siapa 

pelaksananya, Bapak SKR sama sekali tidak mempermasalahkan. Bapak SKR 

merasa sudah mengenal orang-orang diwilayahnya sehingga nyaman dan 

percaya diajak oleh siapapun. Bapak SKR juga merasa lingkungan sekitarnya 

baik terhadap beliau sehingga pasti yang diberikan juga akan baik(kegiatan 

pemberdayaannya). 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan Bapak tidak berpartisipasi karena 

tidak mau mengeluarkan biaya karena menurut beliau masih ada hal lain yang 

lebih penting untuk dibiayai yaitu kesehatan istrinya. Kini setelah istrinya sudah 

meninggal Bapak SKR merasa lega dan membuka diri untuk ikut dalam kegiatan 

pemberdayaan. Namun yang digarisbawahi oleh Bapak SKR adalah sekiranya 

dalam pelaksanaan program pemberdayaan tidak ada biaya yang memberatkan 

yang nantinya akan membuatnya memilih mengundurkan diri. 

Dari uraian kelima informan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan 

informan tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan bagi lansia yang 

pernah ada sebelumnya yaitu karena tidak tahu, tidak mau mengeluarkan biaya 

tambahan, tanggungan merawat anggota keluarga, menjalani 

usaha/pekerjaannya, tidak ada yang mengajak dan tidak ada teman. Dalam 

kerangka teori pilihan rasional, terdapat dua level pembahasan yakni pada level 

mikro dan makro. Untuk level mikro pembahasan dititikberatkan pada analisis 

para informan. Dari uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa 

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tentang kegiatan pemberdayaan, dari 

alasan yang disampaikan oleh para informan dapat dibagi menjadi 2 (dua) 



 

123 
 

golongan yaitu golongan pertama yaitu yang tidak tahu dan golongan kedua yaitu 

golongan yang tahu. Informan yang masuk dalam golongan yang tidak tahu 

adalah Ibu TS sedangkan informan yang masuk golongan yang tahu adalah Ibu 

WR, Ibu SM, Bapak GN dan Bapak SKR. Informan yang tidak tahu mengenai 

kegiatan pemberdayaan tidak dapat dimasukkan dalam analisis pilihan rasional. 

Hal ini disebabkan yang bersangkutan tidak memiliki pengetahuan yang bisa 

dijadikan acuan dalam melakukan pilihan.  

Disisi lain, golongan yang tahu mengenai kegiatan pemberdayaan dapat 

dianalisis dengan menggunakan pilihan rasional. Dari alasan yang dikemukakan 

diatas, selain mendapatkan analisis dari  level mikro yang berasal dari individu itu 

sendiri juga didapatkan analisis dari level makro yang berasal dari lingkungan 

sekitar informan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan pada level 

mikro antara lain tidak mau mengeluarkan biaya tambahan, tanggungan merawat 

anggota keluarga dan menjalani usaha/pekerjaannya. Sedangkan alasan yang 

berasal dari level makro yaitu tidak ada yang mengajak dan tidak ada teman. 

Alasan yang diungkapkan ini menandakan bahwa relasi sosial belum mampu 

menjangkau keberadaaan para informan. Relasi sosial ini sangat berguna untuk 

menunjang pelaksanaan pemberdayaan.  

Dalam pandangan teori pilihan rasional terdapat 2 (dua) elemen kunci, 

yaitu aktor dan sumber daya.  Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diketahui 

bahwa aktor dalam pemberdayaan lansia miskin adalah lansia miskin itu sendiri 

dan pelaksana pemberdayaan tingkat lokal (dalam hal ini Karang Wredha, RT 

dan RW). Sumber daya adalah mereka yang dimana aktor memiliki kontrol dan di 

mana mereka memiliki kepentingan tertentu dalam hal ini berada pada pelaksana 

pemberdayaan.  
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Menurut pandangan teori pilihan rasional, kerjasama dilaksanakan minimal 

oleh 2 (individu) untuk terlibat dalam suatu aktivitas dalam rangka pemaksimalan 

keuntungan yang diperoleh. Kerjasama dilakukan dalam memanfaatkan 

sumberdaya yang dimiliki oleh salah satu atau kedua belah pihak agar 

menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi keduanya. Dalam pemberdayaan 

lansia miskin, sumberdaya dapat dipastikan berasal dari pelaksana/pembina 

pemberdayaan dan bukan pada diri lansia miskin. Namun sayangnya para 

informan tidak mengetahui bahwa mereka bisa memanfaatkan sumber daya 

yang ada pada pembina kegiatan pemberdayaan. Bagi para informan, satu-

satunya kondisi yang dimiliki adalah kondisi fisik yang masih kuat dan adanya 

keinginan untuk menambah penghasilan. Untuk itu pembahasan akan 

ditekankan bagaimana lansia miskin yang potensial bisa memanfaatkan sumber 

daya yang tersedia agar mereka bisa memperoleh keuntungan darinya. 

Dalam pemberdayaan lansia, tujuan yang diharapkan adalah peningkatan 

keberdayaan lansia miskin sehingga  bisa mengurangi beban kemiskinan yang 

mereka rasakan. Dari uraian sebelumnya diketahui bahwa alasan yang berasal 

dari level mikro adalah tidak mau mengeluarkan biaya tambahan, tanggungan 

merawat anggota keluarga dan menjalani usaha/pekerjaannya. Mereka belum 

tertarik dengan manfaat yang ditawarkan oleh kegiatan pemberdayaan. Bagi 

mereka, dengan tidak berpartisipasi akan lebih menguntungkan karena bisa 

meminimalisir biaya yang harus mereka keluarkan. Mereka lebih memilih sesuatu 

yang lebih pasti yang telah mereka jalani sebelumnya. 

Adapun kondisi yang melatarbelakangi pemilihan ini tentu tak lepas dari 

kemiskinan yang mereka derita yang menyebabkan tingkat pendidikan yang 

dimiliki rendah dan keterbatasan modal. Rendahnya tingkat pendidikan membuat 
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mereka enggan untuk mengambil resiko mencoba hal yang baru dan memilih 

melakukan sesuatu yang mereka ketahui dengan jelas. Keterbatasan modal 

membuat mereka sangat selektif dalam melakukan suatu kegiatan.  

Alasan lain yang disebutkan para informan berasal dari level makro yaitu 

tidak ada yang mengajak dan tidak ada teman. Dari alasan ini dapat diketahui 

bahwa peran pelaksana pemberdayaan tingkat lokal masih belum maksimal 

terbukti masih ada lansia miskin yang merasa tidak diajak sehingga mereka 

enggan untuk berpartisipasi. Selain itu para informan juga merasa tidak ada 

teman sesama lansia disekitar mereka yang ikut dalam kegiatan pemberdayaan. 

Hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan bukanlah sesuatu yang populer dan 

belum mampu menarik minat para lansia miskin untuk ikut. 

Dengan kombinasi dari kedua kelompok alasan tersebut maka bisa 

dipastikan bahwa kegiatan pemberdayaan yang ada sebelumnya tidak bisa 

berjalan dengan baik karena tidak adanya partisipasi dari lansia miskin. Hal ini 

sangat disayangkan karena pada dasarnya para informan tertarik untuk ikut 

dalam kegiatan yang bisa menambah penghasilan.  

 

4.4 Rancangan Konsep Strategi Pemberdayaan Lansia Miskin yang 

Potensial 

Dari uraian diatas diketahui bahwa kondisi miskin mempengaruhi 

kehidupan keseharian para informan. Karakteristik yang umumnya dimiliki adalah 

sikap pasrah atas ketentuan yang telah digariskan oleh Tuhan. Sikap pasrah ini 

timbul karena mereka merasa tidak memiliki kemampuan untuk merubahnya. 

Kemiskinan membuat mereka tidak memiliki modal memulai usaha untuk 

memperbaiki kondisi kehidupannya. Selain itu para informan juga berusaha 
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untuk hidup mandiri karena merasa sudah “kenyang” dengan kondisi miskin. 

Mereka tidak ingin membebani kehidupan anak-anaknya yang kondisinya tidak 

jauh berbeda. Mereka sangat paham bagaimana rasanya menjadi orang miskin 

sehingga mereka tidak ingin anak-anaknya merasakannya, setidaknya dengan 

tidak menjadi beban bagi mereka. Kondisi miskin juga mempengaruhi 

pemanfaatan waktu luang yang dilakukan oleh para informan. Kemiskinan 

membuat para informan tidak memiliki wawasan ataupun modal yang diperlukan 

dalam pemanfaatan waktu luang sehingga manfaat yang dirasakan hanyalah 

sedikit. Bahkan pada beberapa informan merasa tidak memiliki waktu luang 

karena kegiatan mereka sehari-hari sudah banyak.  Dengan demikian dapat 

disimpulan bahwa kemiskinan membawa pengaruh yang besar dalam cara lansia 

miskin yang potensial dalam menjalani hidup. 

Tidak dapat dipungkiri, para informan juga mendambakan untuk bisa 

memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik. Dari uraian sebelumnya mengenai 

karakteristik lansia diketahui bahwa lansia miskin yang potensial masih memiliki 

keinginan untuk memaksimalkan penghasilan yang didapat dengan jalan disatu 

sisi mereka memanfaatkan peluang menjadi penerima program bantuan sosial 

dan disisi lain mereka tetap berusaha untuk mencari penghasilan sendiri. Tujuan 

utamanya adalah menciptakan kemandirian karena tidak ingin bergantung pada 

lingkungan sekitarnya. Keinginan para lansia tersebut masih berpeluang untuk 

diwujudkan karena dari analisis pemanfaatan waktu luang kelima informan diatas 

masih belum efektif. Selain itu dari analisis deprivasi kemiskinan yang terjadi 

dalam diri lansia miskin yang potensial diketahui bahwa mereka memiliki fisik 

yang masih kuat dan itu menjadi satu-satunya modal tetap mereka untuk 

bertahan melawan kemiskinan yang dialami. Dengan kombinasi ketiga kondisi 
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tersebut membuat mereka masih layak untuk dijadikan sebagai sasaran program 

pemberdayaan.  

Dengan kondisi kemiskinan yang dialami membuat hampir mustahil bagi 

para informan untuk bangkit sendiri. Pemberdayaan merupakan salah alternatif 

yang bisa digunakan untuk membantu mereka. Untuk itu kegiatan pemberdayaan 

seyogyanya didesain sesuai dengan kondisi yang mereka miliki. Berdasarkan 

analisis rasionalitas diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para lansia 

masih memiliki peluang untuk bergabung dalam kegiatan pemberdayaan. 

caranya adalah dengan merubah rasionalitas yang mereka miliki sehingga 

mereka lebih memilih mengikuti kegiatan pemberdayaan karena lebih 

menguntungkan dari kegiatan yang selama ini mereka jalani.  

Untuk merubah rasionalitas tersebut dilakukan dengan mengatasi faktor-

faktor penyebabnya dengan demikian kondisi yang semula dirasakan menjadi 

penghalang akan hilang dan hasilnya adalah timbulnya kemauan untuk mengikuti 

kegiatan pemberdayaan. Perubahan rasionalitas tersebut juga diikuti sikap 

pasrah atas teknis kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Kondisi ini 

menyiratkan bahwa mereka juga tidak menentukan norma yang harus timbul 

terkait pelaksanaan pemberdayaan. Mereka yakin bahwa siapapun yang 

mengajak tentu tidak akan menjerumuskan mereka ke kondisi yang lebih buruk. 

Selain itu mereka juga tidak mempermasalahkan siapa yang mengajak asalkan 

mereka diajak dan tidak sendirian. 

Dalam kesehariannya, kondisi lansia miskin sangat terbatas dan 

membutuhkan uluran bantuan dari pihak luar baik itu pejabat pemerintahan 

maupun dukungan dari lingkungan sekitar. Untuk itu, pemberdayaan akan 

dilaksanakan dalam beberapa aras yaitu pada aras mikro, messo dan makro. 



 

128 
 

Aras mikro merupakan wilayah paling kecil, yaitu pada individu lansia miskin 

yang potensial. Aras messo dilakukan pada level yang lebih luas, yaitu pada 

sekelompok orang. Pada pemberdayaan ini, aras messo akan terdiri dari 3 (tiga) 

kelompok yaitu kelompok lansia miskin yang potensial, kelompok pendamping 

pemberdayaan dan kelompok pembina pemberdayaan. Pendamping 

pemberdayaan akan berasal dari pihak-pihak yang bersentuhan langsung 

dengan pembinaan lansia yang terdiri dari ketua RT, Ketua RW, Karang Wredha 

dan pihak kelurahan setempat.  Sedangkan pembina pemberdayaan berasal dari 

Dinas Sosial Kota Surabaya selaku instansi pemerintah yang bertanggungjawab 

terhadap kesejahteraan lansia. Terakhir aras makro yang merupakan level paling 

luas yaitu masyarakat sekitar. 

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan bagi lansia miskin yang 

potensial  perlu disusun strategi yang sesuai agar dapat diimplementasikan 

dengan baik. Strategi tersebut mencakup baik level mikro yaitu pada diri lansia 

miskin yang potensial maupun dalam level makro yaitu lingkungan disekitarnya. 

level makro ini terdiri dari unsur pemerintah daerah (dalam hal ini Dinas Sosial 

Kota Surabaya), penguasa lokal setempat (Ketua RT, Ketua RW, Karang 

Wredha ataupun Lurah) dan masyarakat Kelurahan Morokrembangan. Namun 

fokus pemberdayaan ini berada di lingkungan mikro sehingga kegiatan banyak 

dilakukan dilevel ini.  

Untuk itu, dalam rangka penyusunan strategi pemberdayaan, akan 

digunakan konsep 5P yang meliputi pemungkinan, penguatan, perlindungan, 

penyokongan dan pemeliharaan. Deskripsi kegiatan dalam tiap tahapan adalah 

sebagai berikut : 
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 Pemungkinan 

Pemungkinan untuk terjadinya kondisi pemberdayaan dilakukan dengan 

menciptakan suasana yang memungkinkan tumbuh kembangnya potensi yang 

dimiliki sasaran pemberdayaan sehingga dapat berkembang secara optimal. 

Kegiatan pemungkinan level mikro berpusat pada diri individu lansia miskin yang 

potensial yaitu dengan meniadakan faktor penghalang yang selama ini 

berpengaruh pada partisipasinya dalam kegiatan pemberdayaan. Sesuai apa 

yang diungkapkan diatas, bahwa kondisi lansia miskin dibagi menjadi 2 (dua) 

golongan yaitu golongan pertama yaitu golongan yang tidak tahu mengenai 

pemberdayaan lansia miskin dan golongan kedua yaitu golongan yang 

mengetahui. Perbedaan keduanya terletak pada pemahaman akan 

pemberdayaan namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang mencolok sehingga 

penanganannya dapat dijadikan satu. Untuk golongan pertama diperlukan 

pemberian pemahaman melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini akan 

menjelaskan mengenai makna dan manfaat yang bisa diperoleh dari 

pelaksanaan pemberdayaan. Setelah kegiatan ini diharapkan para lansia akan 

paham dan semakin tertarik untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan.Dengan 

demikian mereka akan memiliki wawasan yang akan digunakan sebagai dasar 

dalam melakukan pilihan yang rasional. Meskipun golongan kedua lebih tahu 

tentang pemberdayaan namun masih memerlukan pelurusan pemaknaan 

manfaat pemberdayaan. Hal ini bertujuan untuk merubah rasionalitas yang 

dimiliki sehingga mereka mau ikut dalam kegiatan pemberdayaan. Pelurusan 

pemaknaan tersebut juga dapat dilakukan melalui pemberian kegiatan 

sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini akan menghilangkan keluhan mereka karena 

merasa tidak pernah diajak. Selain itu dengan ikut sosialisasi, mereka akan 
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bertemu dengan sesama lansia sehingga akan bertemu dengan banyak teman. 

Dengan demikian dapat disimpulkan kedua golongan tersebut sama-sama akan 

diberikan sosialisasi tentang pemberdayaan. 

Kegiatan sosialisasi bagi lansia miskin dilakukan dengan cara yang dapat 

memaksimalkan tersampainya informasi tentang pemberdayaan. Salah satu 

faktor yang dikhawatirkan dalam pemberdayaan lansia miskin adalah 

keterbatasan fisik yang dimiliki. Untuk itu sosialisasi dilaksanakan dengan tidak 

menimbulkan tambahan beban bagi fisik lansia. Cara yang ditempuh yaitu 

dengan sosialisasi yang bersentuhan langsung lansia miskin. Pelaksanaan 

sosialisasi ini disampaikan dengan mendatangi lansia miskin dari rumah ke 

rumah. Cara ini sangat efektif dan dapat menjamin informasi sampai ke telinga 

para lansia miskin. 

Pada saat kegiatan sosialisasi, maka langkah selanjutnya yang ditempuh 

adalah melakukan pendataan keikutsertaan lansia. Lansia yang menyatakan 

bersedia ikut akan dibuat menjadi kelompok. Kelompok-kelompok inilah yang 

nantinya akan menjadi wadah lansia dalam menjalankan kegiatan 

pemberdayaan. Untuk itu kegiatan pendataan memegang peranan penting 

karena tidak semua lansia potensial akan menerima begitu saja. Beberapa lansia 

mungkin akan menimbang terlebih dahulu baru kemudian memutuskan ikut serta 

atau tidak.  

Kegiatan pendataan juga dilakukan bagi mereka yang memutuskan untuk 

tidak ikut. Hal ini dilakukan agar keberadaan mereka tetap terpantau oleh 

pembina dan pendamping kegiatan pemberdayaan. Meskipun memutuskan 

untuk tidak ikut namun mereka tetap diberikan informasi tentang kegiatan 

pemberdayaan yang dilaksanakan baik oleh pembina/pendamping kegiatan 
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pemberdayaan maupun oleh lansia miskin yang potensial yang memutuskan 

mengikuti kegiatan pemberdayaan. Informasi yang diberikan akan semakin 

lengkap dan lebih nyata karena diberikan oleh rekan mereka sendiri. Selain itu 

mereka juga akan mendapat pembinaan secara rutin dari pembina kegiatan 

pemberdayaan (Dinas Sosial Kota Surabaya). Pemberian informasi dan 

pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus dengan harapan dapat merubah 

keputusan awal sehingga pada akhirnya mereka berkenan untuk ikut. 

Dalam kegiatan pendataan tersebut juga diadakan survei mengenai bidang 

keahlian yang diminati oleh para lansia untuk dikembangkan. Hal ini penting 

dilakukan untuk menciptakan dan menjaga semangat para lansia dalam 

mengikuti kegiatan pemberdayaan. Apabila bidang keahlian yang dipraktekkan 

sesuai dengan minat para lansia maka dapat menunjang keberlangsungan 

pemberdayaan. Selain bidang keahlian tersebut diharapkan juga sesuai dengan 

kondisi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Hal ini secara tidak langsung 

akan mendukung eksistensi kegiatan pemberdayaan di masyarakat. 

Pembentukan kelompok menjadi salah satu prasyarat yang dibutuhkan 

dalam persiapan kegiatan pemberdayaan. Berdasarkan uraian informan 

sebelumnya, mereka menyatakan bersedia mengikuti kegiatan pemberdayaan 

asalkan memiliki teman. Dengan adanya teman akan menambah semangat para 

lansia untuk ikut dalam pemberdayaan. Selama ini dalam penanganan lansia 

selalu dititikberatkan pada upaya membangun kehidupan sosial dari lansia. 

Dengan pembentukan kelompok diharapkan akan memperluas silaturahmi yang 

dimiliki oleh lansia sehingga secara psikis mereka senang bertemu dan bergaul 

dengan sesama lansia.  
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Kegiatan pemberdayaan lansia miskin yang potensial ini berorientasi pada 

program jadi untuk pelaksanaannya sangat bergantung pada peran pembina 

kegiatan pemberdayaan yang berasal dari Dinas Sosial Kota Surabaya. Dari 

sinilah juga berasal pendanaan yang menjadi modal terselenggaranya kegiatan 

pemberdayaan. Untuk mendukung penyelenggaraan sosialisasi tersebut 

sekaligus sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan maka pembina 

pemberdayaan akan membentuk pendamping kegiatan pemberdayaan yang 

terdiri dari pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan kebijakan pembinaan 

lansia yang terdiri dari ketua RT, Ketua RW, Karang Wredha dan pihak kelurahan 

setempat. Usaha ini dalam rangka memperkuat relasi sosial yang ada sehingga 

mampu menjangkau keberadaan lansia miskin yang potensial. Mereka akan 

bertugas mendampingi lansia miskin selama kegiatan pemberdayaan 

berlangsung. Pihak-pihak ini merupakan orang yang sering disebut oleh para 

informan. Pembina kegiatan pemberdayaan dipilihkan dari orang lokal setempat 

karena diasumsikan memiliki pemahaman tentang keberadaan lansia. Selain itu, 

pihak pembina ini akan lebih gampang dikenali oleh para lansia sehingga mereka 

akan merasa seperti keluarga sendiri. Kebijakan seperti ini sering diterapkan 

dalam penanganan lansia agar lebih efektif dan efisien. Tahapan pemungkinan 

erat kaitannya dengan kepastian ketersediaan dana dan disinilah peran 

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial untuk mencukupi kebutuhan 

tersebut. 

 Penguatan 

Penguatan mengandung arti memperkuat pengetahuan dan kemampuan 

yang dimiliki oleh sasaran pemberdayaan dalam rangka memecahkan masalah 

dan memenuhi kebutuhannya. Penguatan dalam pemberdayaan lansia ini 
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dimaksudkan untuk meningkatkan keahlian yang dimiliki oleh para lansia melalui 

pemberian pelatihan yang telah disesuaikan dengan bidang yang diminati oleh 

lansia sebagaimana hasil pendataan sebelumnya. Pelatihan ini diarahkan pada 

keahlian yang bisa dengan mudah diaplikasikan oleh lansia baik secara mandiri 

maupun berkelompok sehingga mereka bersemangat untuk mempraktekkannya 

serta meminimalisir terjadinya keluhan. 

Penguatan ini juga berarti memberikan jadwal yang memperbesar 

kemungkinan para lansia bisa ikut. Berdasarkan uraian sebelumnya, masalah 

waktu merupakan hal sering dikeluhkan oleh para informan. Mereka merasa 

waktu mereka sudah habis untuk kegiatan usahanya ataupun merawat cucu 

padahal pada kenyataannya mereka belum memanfaatkan waktu luang yang 

mereka miliki secara efektif. Dalam tahap penguatan ini akan dilakukan kegiatan 

penjadwalan sehingga para lansia bisa ikut. Penjadwalan ini pada dasarnya 

merupakan manajemen ulang waktu luang yang dimiliki oleh para lansia 

sehingga menjadi lebih efektif. Penjadwalan juga merupakan hasil kesepakatan 

bersama sehingga secara moril para lansia akan mematuhinya. 

Pelaksanaan penguatan ini tidak lepas dari peran pendamping kegiatan 

pemberdayaan. Merekalah yang jadi pemantau pelaksanaan kegiataan 

pemberdayaan sekaligus memberikan laporan perkembangan pemberdayaan 

secara berkala kepada pembina kegiatan pemberdayaan sehingga 

pemberdayaan dapat sustainable.  

 Perlindungan 

Tahap perlindungan sebagian besar bertumpu pada peran pembina 

kegiatan pemberdayaan. Perlindungan dilakukan dengan melindungi sasaran 

pemberdayaan, menghindari terjadinya persaingan tidak sehat dan tidak 
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seimbang antara yang kuat dan lemah serta mencegah terjadinya eksploitasi 

kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah. Pemberdayaan lansia miskin 

yang potensial memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan 

peserta pemberdayaan rata-rata memiliki pendidikan yang cukup rendah dan 

bahkan tidak pernah sekolah. Agar pemberdayaan dapat terus berlangsung 

diperlukan penyediaan perlindungan yang komprehensif. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh guna menciptakan perlindungan bagi 

pemberdayaan lansia miskin yang potensial adalah dengan memfasilitasi 

pemasaran produk. Kegiatan pemberdayaan pada umumnya menghasilkan 

produk yang perlu laku terjual agar dapat memberikan keuntungan bagi 

pesertanya. Produk hasil kegiatan pemberdayaan perlu mendapatkan 

perlindungan agar tidak kalah dalam persaingan. Fasilitasi pemasaran ini 

merupakan tanggung jawab pembina kegiatan pemberdayaan. Tanpa adanya 

dukungan dari pembina pemberdayaan maka produk hasil kegiatan akan sulit 

dipasarkan. Hal ini diperburuk dengan kondisi peserta pemberdayaan yang rata-

rata tidak memiliki akses.  

Fasilitasi pemasaran secara tidak langsung menjamin ketersediaan pasar 

yang merupakan faktor penentu keberlangsungan pemberdayaan lansia miskin. 

Hal ini erat kaitannya dengan kepastian keuntungan yang diperoleh oleh anggota 

kegiatan pemberdayaan. Tanpa adanya keuntungan  yang diperoleh maka minat 

anggota pemberdayaan lama-lama akan menurun dan pada akhirnya akan 

memutuskan untuk tidak ikut lagi. Hal ini sebagaimana pendapat yang 

disampaikan oleh Ketua Karang Wredha Kelurahan Morokrembangan : 

“Yang perlu dipastikan itu kepastian pasar mba agar barangnya dapat 
dijual dan menghasilkan keuntungan. Kalau ga ada keuntungan ya lama-lama 
lansianya ga mau ikut trus pemberdayaannya ga jalan dan akhirnya buyar 
dengan sendirinya” (Hasil wawancara tanggal 20 Desember 2015) 
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Berdasarkan informasi tersebut dapat dipastikan bahwa kondisi yang mutlak 

diperlukan dalam menunjang keberlangsungan kegiatan pemberdayaan adalah 

kepastian ketersediaan pasar. Adanya pasar secara tidak langsung akan 

memelihara jalannya kegiatan pemberdayaan. 

Selain fasilitasi pemasaran, kegiatan pemberdayaan juga perlu mendapat 

perlindungan hukum melalui pembuatan peraturan daerah. Apabila ada hukum 

yang menaungi maka lansia akan yakin untuk bergabung dalam pemberdayaan 

karena statusnya akan dijamin. Hal ini penting untuk menjaga pemberdayaan 

agar tetap kondusif dan bebas dari persaingan yang tidak sehat. 

 Penyokongan 

Penyokongan dilakukan dengan memberikan bimbingan dan dukungan 

agar masyarakat mampu untuk menjalankan peranan dan tugasnya. Masyarakat 

yang dimaksud disini adalah pendamping kegiatan pemberdayaan maupun 

lingkungan disekitar tempat tinggal lansia miskin yang potensial. Kegiatan 

penyokongan ini dilaksanakan dalam aras messo dan makro. Pada aras messo 

kegiatan penyokongan dilakukan dengan penguatan peran RT/RW dan karang 

wredha sebagai pihak yang paling dekat dengan urusan lansia. Penguatan ini 

sangat membutuhkan dukungan dari pembina kegiatan pemberdayaan. Hal yang 

dapat dilakukan baik dari segi penyediaan anggaran yang memenuhi, 

peningkatan kapasitas aparat dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang 

agar pihak-pihak tersebut dapat memberikan pelayanan yang maksimal. 

Penyokongan juga dilakukan pada aras makro, yaitu pada lingkungan 

masyarakat sekitar. Dari uraian informan diatas tampak bahwa selama ini 

keberadaan mereka sangat terbantu dengan kondisi lingkungan sosial yang baik. 
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Agar kondisi masyarakat kondusif terhadap pelaksanaan pemberdayaan, maka 

mereka perlu mendapatkan pemahaman tentang pemberdayaan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang pelaksanaan pemberdayaan 

sehingga masyarakat paham dan mendukung proses pemberdayaan. 

 Pemeliharaan 

Kegiatan pemeliharaan dilakukan agar pemberdayaan mampu menjamin 

keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang untuk 

memperoleh kesempatan yang sama dalam berusaha. Pada tahapan 

pemberdayaan sebelumnya, yakni tahap penguatan, telah disampaikan bahwa 

ketersediaan pasar secara tidak langsung akan memastikan kegiatan 

pemberdayaan dapat tetap berjalan. Fungsi yang dimiliki oleh tahapan 

pemeliharaan ini telah dilakukan pada saat tahapan penguatan dilakukan dengan 

kata lain berdasarkan tahapan pemberdayaan konsep 5P, tahapan pemeliharaan 

tidak perlu dilakukan. 

Dari uraian tiap tahap diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pemberdayaan lansia miskin yang potensial meliputi 4 (empat) tahap antara lain 

pemungkinan, penguatan, perlindungan dan penyokongan. Dalam pelaksanaan 

keempat tahap tersebut sangat bergantung pada peran pembina kegiatan 

pemberdayaan sebagai pihak yang memiliki sumber daya mengingat berbagai 

keterbatasan kondisi lansia miskin yang potensial. Adapun tahapan kegiatan 

pemberdayaan lansia miskin yang potensial adalah sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 11 
Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Lansia Miskin yang Potensial 

 

No. Aras 
Tahapan 

Pelaku 
Pemungkinan Penguatan Perlindungan Penyokongan 

1. Mikro Individu lansia - Sosialisasi 

- Pendataan 

- Pembentukan 
kelompok 

   

2. Messo Kelompok lansia  - Pemberian 
pelatihan 

- Pengaturan 
jadwal 

  

3. Pembina 
Kegiatan 
Pemberdayaan 

- Penyediaan 
Dana 

 - Penyediaan 
pasar 

- Penyediaan 
perlindungan 
hukum 

- Penyediaan anggaran 
yang memenuhi 

- Peningkatan kapasitas 
aparat 

- Peningkatan sarana dan 
prasarana penunjang 

4. Pendamping 
Kegiatan 
Pemberdayaan 

- Pembentukan 
panitia 
pemberdayaan 

 

   

5. Makro Masyarakat 
sekitar 

   Sosialisasi kepada warga 
sekitar 
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Dari tahapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, maka strategi 

pemberdayaan lansia miskin yang potensial bagi yang bersedia ikut adalah 

sebagai berikut : 
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 Keterangan : 
                    : alur kegiatan 
                    : alur pembinaan 
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4.6  Proposisi 

Dari uraian diatas diketahui bahwa kondisi miskin mempengaruhi 

kehidupan informan sehari-hari. Hal ini berdampak pada karakteristik yang 

umumnya dimiliki oleh para informan yaitu sikap pasrah atas ketentuan yang 

telah digariskan oleh Tuhan dan mereka merasa tidak memiliki kemampuan 

untuk merubahnya. Kemiskinan membuat mereka tidak memiliki modal memulai 

usaha untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Kalaupun mereka memiliki 

usaha, modalnya berasal dari berbagai bantuan dan sumbangan yang diterima. 

Selain itu para informan juga berusaha untuk hidup mandiri dengan segala 

kemampuan yang dimiliki. Mereka juga tidak ingin membebani kehidupan anak-

anaknya yang kondisinya tidak jauh berbeda. Mereka sangat paham bagaimana 

rasanya menjadi orang miskin sehingga mereka tidak ingin anak-anaknya 

merasakannya, setidaknya dengan tidak menjadi beban bagi mereka.  

Selain itu kondisi miskin juga mempengaruhi pemanfaatan waktu luang 

yang dilakukan oleh para informan. Kemiskinan membuat para informan tidak 

memiliki pengetahuan untuk membuat waktu luang yang dimiliki menjadi lebih 

efektif. Selain itu mereka juga tidak memiliki modal yang diperlukan dalam 

menunjang pemanfaatan waktu luang sehingga manfaat yang dirasakan 

hanyalah sedikit. Bahkan pada beberapa informan merasa tidak memiliki waktu 

luang karena mereka merasa kegiatannya sehari-hari sudah banyak.  Dengan 

demikian proposisi yang dapat diambil yaitu : 

 

“Karakteristik dan pemanfaatan waktu luang yang dimiliki oleh lansia 

miskin dipengaruhi oleh kemiskinan yang dialami.” 
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Dari uraian sebelumnya juga didapati bahwa para informan tidak 

berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang ada. Mereka tidak 

berpartisipasi karena dua hal yakni tidak ikut karena tidak tahu dan tidak ikut 

meskipun mereka mengetahui. Kedua alasan tersebut mengindikasikan bahwa 

mereka tidak memiliki wawasan mengenai manfaat yang bisa mereka dapatkan 

dari kegiatan pemberdayaan. Mereka tidak mengetahui bahwa apabila ikut 

berpartisipasi maka mereka bisa memperoleh keuntungan berupa tambahan 

penghasilan. Dari kondisi ini proposisi yang dapat diambil adalah : 

 

“Partisipasi lansia miskin yang potensial dalam kegiatan 

pemberdayaan dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki.” 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Peningkatan jumlah lansia secara otomatis juga membawa peningkatan 

jumlah lansia miskin. Pandangan awam menganggap bahwa penanganan 

fenomena lansia miskin hanya bisa dilakukan sebatas pada pemberian bantuan 

sosial. Lansia miskin dianggap sudah tidak berdaya sehingga tidak cocok untuk 

diberdayakan. Hal ini bertentangan dengan kenyataan dilapangan yang 

menunjukkan bahwa masih ada golongan lansia miskin yang masih memiliki 

kemampuan dan masih bekerja, yaitu lansia miskin yang potensial. 

Salah satu usaha yang ditempuh untuk mengentaskan kemiskinan pada 

lansia miskin yang potensial adalah dengan melakukan kegiatan pemberdayaan. 

Dari hasil analisa secara menyeluruh terhadap lansia miskin yang potensial di 

Kelurahan Morokrembangan terkait pelaksanaan pemberdayaan bagi lansia 

miskin didapatkan kesimpulan penelitian sebagai berikut : 

1. Secara umum lansia miskin yang potensial memiliki partisipasi yang rendah 

dalam kegiatan pemberdayaan. Hal ini dapat dikarenakan karena 2 (dua) 

alasan yakni pertama karena tidak tahu makanya tidak ikut dan yang kedua 

tahu tapi tidak ikut. Bagi golongan kedua, meskipun mereka sudah tahu 

namun mereka memilih tidak ikut. Dengan menggunakan analisis teori pilihan 

rasional, alasan yang dikemukakan dapat dibagi menjadi level mikro yang 

berasal dari individu itu sendiri dan level makro yang berasal dari lingkungan 

sekitar informan. Alasan pada level mikro antara lain tidak mau mengeluarkan 
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biaya tambahan, tanggungan merawat anggota keluarga dan menjalani 

usaha/pekerjaannya. Sedangkan alasan yang berasal dari level makro yaitu 

tidak ada yang mengajak dan tidak ada teman; 

2. Rancangan konsep strategi pemberdayaan lansia miskin penyusunannya 

dimulai dari level mikro yaitu pada diri lansia miskin yang potensial yaitu 

dengan memanfaatkan faktor yang dapat merubah rasionalitas yang dimiliki 

oleh lansia yaitu dengan meningkatkan pemahaman mereka melalui kegiatan 

sosialisasi yang bersentuhan langsung dengan lansia miskin dan hal ini 

diberikan kepada yang belum tahu maupun yang sudah tahu mengenai 

pemberdayaan lansia. Kegiatan sosialisasi ini akan menjelaskan mengenai 

makna dan manfaat yang bisa diperoleh dari pelaksanaan pemberdayaan. 

Setelah kegiatan ini diharapkan para lansia akan paham dan semakin tertarik 

untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan. Setelah memiliki pemahaman, 

maka mereka dapat memutuskan keikutsertaannya dalam kegiatan 

pemberdayaan. Mereka yang setuju untuk ikut akan dijadikan kelompok yang 

nantinya menjadi cikal bakal kelompok pemberdayaan sedangkan bagi yang 

tidak bersedia ikut dilakukan pendataan dan tetap mendapat pembinaan dan 

informasi tentang pemberdayaan sehingga lambat laun mereka mau berubah 

dan memutuskan untuk ikut. Dengan adanya kelompok ini maka lansia akan 

bertemu dengan sesama lansia sehingga mereka tidak merasa sendiri dengan 

demikian akan meningkatkan silaturahmi antar lansia. Melalui kelompok ini 

tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan dilakukan yang meliputi 

pemungkinan, penguatan, perlindungan, dan penyokongan. Pelaksanaan 

kegiatan pemberdayaan bagi lansia miskin yang potensial juga dilaksanakan 

pada level makro yaitu pada lingkungan sekitarnya yang meliputi penguasa 
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lokal dan masyaratakat disekitar. Pemberdayaan lansia miskin yang potensial 

sangat membutuhkan dukungan dari level makro terutama dari peranan 

pembina pemberdayaan (Dinas Sosial Kota Surabaya) baik itu dari segi 

manajemen maupun pendanaan. Sedangkan peranan pendamping kegiatan 

pemberdayaan sangat penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan. Hal 

ini dikarenakan potensi yang dimiliki oleh lansia miskin yang potensial 

hanyalah kondisi fisik yang masih sehat, sedangkan faktor yang lain mereka 

tidak punya. Peranan pembina pemberdayaan diperlukan dalam setiap 

tahapan dan aras pemberdayaan. Pembina pemberdayaan ini berasal dari 

penguasa lokal setempat untuk menciptakan suasana pemberdayaan yang 

lebih kekeluargaan serta mendekatkan kegiatan pemberdayaan kepada lansia 

miskin sehingga mereka akan lebih mudah untuk mengikutinya.  Dengan 

demikian strategi pemberdayaan lansia miskin yang potensial meliputi tahap 

pemungkinan, penguatan, perlindungan dan penyokongan yang mana tiap 

tahapnya memerlukan dukungan peran dari pembina pemberdayaan. 

 

5.2 Saran 

Pemberdayaan lansia miskin yang potensial masih merupakan hal yang 

belum banyak dikembangkan oleh pemerintah. Hal ini sangat disayangkan 

mengingat potensi yang masih dimiliki yang dapat dimanfaatkan dalam 

mengentaskan kemiskinan mereka. Terkait penyusunan strategi pemberdayaan 

lansia miskin yang potensial, saran-saran yang dapat diajukan peneliti adalah 

sebagai berikut : 
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1. Penanganan lansia miskin yang potensial hendaknya disesuaikan dengan 

karakteristik dan kondisi yang ada dilapangan. Kenyataan dilapangan 

membuktikan bahwa penanganan yang ada cenderung termakan pemahaman 

bahwa lansia miskin tersebut sudah tidak bisa ditolong. Penanganan yang 

diberikan hanya dalam sebatas penyediaan kebutuhan makan padahal 

kebutuhan hidup lansia miskin tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan 

pangan namun juga kebutuhan yang lain. Untuk itu perlu dilaksanakan 

kebijakan yang dapat membantu lansia miskin dalam mencukupi kebutuhan 

pokok yang lain. Penanganan yang lebih spesifik sangat diperlukan agar 

dapat berjalan dengan efektif. Untuk itu perlu diadakan studi secara 

komprehensif terhadap kondisi riil lansia miskin yang potensial sehingga dapat 

disusun program penanganan yang lebih sesuai, dalam hal ini adalah program 

pemberdayaan; 

2. Diharapkan agar kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan 

terhadap lansia miskin yang potensial dilaksanakan secara terintegrasi dan 

berkelanjutan. Penanganan lansia miskin tidak bisa dilakukan melalui 

pelaksanaan program pemerintah saja namun juga dibutuhkan peran aktif 

masyarakat. Untuk itu perlu dibangun komunikasi efektif antara pihak-pihak 

yang terkait dalam penanganan lansia miskin baik itu dari unsur pemerintah 

maupun dari unsur masyarakat. Hal ini perlu untuk menumbuhkan kesatuan 

langkah guna memperlancar pencapaian tujuan kegiatan. Selain itu perlu juga 

menciptakan keberlanjutan pelaksanaan program agar tidak berhenti saat 

anggaran sudah habis. Kelestarian program sangat membutuhkan peran aktif 

masyarakat yang nantinya akan melanjutkan pelaksanaan program tersebut. 

Kelestarian program juga membutuhkan adanya kegiatan penelitian dan 
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pengembangan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mengakomodir 

gejolak perubahan yang terjadi. Selain itu kelestarian program sangat penting 

mengingat perkembangan demografi yang terjadi yang terus berdampak pada 

peningkatan jumlah lansia dari tahun ke tahun. Mengingat dalam penelitian 

difokuskan hanya pada lansia miskin yang potensial maka diharapkan 

kedepan akan ada penelitian lebih lanjut yang mengangkat tema penanganan 

lansia miskin yang tidak potensial sehingga penanganan lansia miskin 

menjadi semakin komprehensif. 

 

 

 

 


