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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NO.24 TAHUN 2010 DALAM
UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN LANJUT USIA DI DESA

TAMAN CARI KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

Oleh
Aina Fayanti

Tujuan penelitian ini mendekripsikan sejauh mana Implementasi Peraturan
Menteri No.24 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia
di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif
dengan subjek penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian
Penduduk, Aparatur Desa, Ketua Bina Keluarga Lansia, Lanjut Usia, Keluarga
Lansia dan Bidan Desa. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman
wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi sedangkan analisis
data menggunakan uji kredibilitas dengan perpanjangan waktu dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri No.24
Tahun 2010 sudah berjalan di kelurahan Taman Cari ditunjukan dengan
terlaksananya Pasal 1 a) Pemberdayaan perempuan lanjut usia khususnya dibidang
kesehatan, sosial, mental spiritual, pendidikan, dan ekonomi; b) Peran individu,
keluarga dan masyarakat, melalui program Bina Keluarga Lansia (BKL) yang
salah satu programnya yaitu Pemberdayaan Perempuan Lansia. Kemudian
dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memantau setiap kegiatan
yang telah berjalan serta laporan-laporan tertulis.

Kata Kunci : pemberdayaan perempuan, peraturan menteri, lanjut usia.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan terhadap lanjut usia merupakan suatu hal yang sangat

penting dilakukan, sebab orang yang sudah lanjut usia mereka sering merasa

hidupnya tidak berarti serta organ tubuhnya tidak/kurang berfungsi dengan

baik. Namun dengan usia yang sudah lanjut perlu adanya ketentraman

dalam hidup mereka karena mereka sebagai lanjut usia ingin sejahtera,

damai, dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang membebani pikiran mereka.

Seseorang yang sudah lanjut usia bisanya merasa terpuruk dengan

kehidupannya yang baru, sehingga dibutuhkan adanya persiapan secara

sosial dan psikologis untuk menghadapi kemungkinan baru yang akan

muncul dalam kondisinya menjadi tua. Persiapan itu tentunya seperti untuk

menghadapi kehilangan pasangan hidup, berpisah dengan anak dan cucu,

ketidakcocokan hubungan dengan anak, tidak terpenuhinya kebutuhan

ekonomi, kurang terjalinnya hubungan antar kerabat dan sejawat.

Banyak orang yang amat sangat takut menjadi tua, ketakutan ini biasanya

terjadi oleh kaum wanita berusia 30 tahun keatas. Banyak alasan yang

membuat manusia sangat takut untuk menjadi tua diantaranya yaitu takut

melemah, takut tidak menarik lagi, dan takut tidak berguna bagi orang lain.
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Saat kita tua, memang terdapat suatu peristiwa dimana kekuatan tubuh dan

otot kita menjadi lemah serta ingatan dan daya berfikirpun melemah. Itu

semua memang hal yang sewajarnya akan terjadi dan peristiwa yang paling

ditakuti oleh manusia. Oleh karena itu, semasa mudanya manusia selalu

bekerja keras dalam memenuhi kebutuhannya agar dapat hidup bahagia dan

sejahtera di hari tuanya nanti.

Sejalan dengan ketakutan manusia menjadi tua, terdapat teori yang

menggambarkan sejauh mana individu menilai dirinya sebagai orang yang

memiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten yang disebut

dengan teori self estem. Harga diri (self estem) merupakan evaluasi yang

dibuat dan dipertahankan oleh individu yang diperoleh dari hasil interaksi

individu dengan lingkungan, penerimaan, penghargaan, dan perlakuan orang

lain terhadap individu tersebut.

Setiap orang pasti menginginkan penghargaan yang positif, penghargaan

yang positif akan membuat seseorang merasa bahwa dirinya berharga,

berhasil dan berguna. Meskipun dirinya mempunyai kekurangan baik fisik

maupun psikis, terpenuhinya harga diri (self esteem) akan menghasilkan

sikap optimis dan percaya diri.

Oleh karena itu pentingnya pemberdayaan bagi lanjut usia adalah untuk

menjadikan lanjut usiayang masih produktif tetap melakukan kegiatan

sesuai dengan bidang ilmu yang mereka miliki. Seperti contohnya lanjut

usia yang mempunyai keterampilan menganyam dan masih produktif,

meskipun di usianya yang sudah tua ia masih melakukan aktifitas
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menganyam seperti membuat peralatan-peralatan rumah tangga yang

kemudian hasilnya diperjual belikan sehingga walaupun di usianya yang

sudah lanjut maka kebutuhan ekonominya masih bisa terpenuhi dan tidak

dianggap menjadi beban keluarga serta masih berdaya guna bagi orang lain.

Sehingga dengan begitu maka lanjut usia yang masih produktif tetap

berdaya guna, karena mereka tidak lagi menjadi beban keluarga di usia nya

yang sudah tua. Kemudian, pentingnya pemberdayaan lanjut usia itu sendiri

adalah untuk tetap menjadikan lanjut usia berdaya guna sesuai dengan

bidang ilmu yang mereka miliki sehingga dapat berperan dalam kegiatan

pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri seperti

yang diamanatkan di dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia maka yang

di cita-citakan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur bagi

seluruh rakyat Indonesia dengan menghasilkan kondisi sosial masyarakat

yang semakin membaik.

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1998 pasal 7 menegaskan

bahwa pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan

suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan

kesejahteraan sosial lanjut usia, dalam hal mewujudkan tugas pemerintah

tersebut diperlukan sumber daya manusia yang mampu memahami

bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal serta memiliki

kualitas dan kapasitas yang ditugaskan sebagai abdi masyarakat yang

bekerja sebagai pemberi asuhan atau pengasuh dan sebagai pemberi
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pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, bersih,

berwibawa, berdaya guna, bermutu tinggi dan sadar akan tugas serta

tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan bagi lansia mulai tahap

penerimaan, pemberian program pelayanan, sampai pada tahap meninggal

dunia agar tercapainya pelayanan prima bagi para lanjut usia.

Undang-Undang No.13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia,

menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan social lanjut usia

diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan

dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan,

pengetahuaan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi

fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan social

lanjut usia.

Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun pria yang telah berusia 60

tahun ke atas (UU No. 13 Tahun 1998) dan 60-74 tahun (WHO). Para lansia

bukanlah kelompok yang tersisih dan terbuang ataupun diperlakukan tidak

manusiawi, hal ini dikarenakan bagaimanapun juga lanjut usia semasa

mudanya pernah berjasa pada kita, oleh karena itu lansia layak untuk

mendapat kesejahteraan dihari tuanya.

Dengan adanya peraturan menteri nomor 24 tahun 2010 dalam upaya

pemberdayaan perempuan lanjut usia ini, bertujuan bahwa lanjut usia

memang harus diberdayakan agar diusianya yang sudah tua dan memasuki

masa pansiun masih tetap melakukan kegiatan yang bermanfaat sesuai

dengan bidang ilmu yang dimiliki sehingga para lanjut usia masih tetap
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berdaya guna bagi masyarakat dan tidak dianggap sebagai beban oleh

keluarga. Sedangkan bentuk sistem layanan yang diberikan kepada lanjut

usia yaitu berupa kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, mental spiritual,

budaya, lingkungan, aksesibilitas, hukum dan politik. Memang layanan

tersebut masih belum maksimal dilaksanakan akan tetapi sudah dijalankan

dimasyarakat.

Sejalan dengan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan ada hal-hal

menarik yang perlu dibahas yaitu,  ternyata masih banyak lanjut usia yang

memang masih potensial dan produktif di usianya yang sudah tidak muda

lagi. Meskipun di usia lanjut yang dianggap sudah lemah dan tidak berguna

lagi bagi orang lain ternyata lanjut usia yang masih potensial dan produktif

masih bekerja dan berkarya. Sebagai contohnya yaitu ternyata manusia

lanjut usia yang hidup di desa khususnya desa Taman Cari Kecamatan

Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur yang berprofesi sebagai tani

mereka masih melakukan bercocok tanam, kemudian yang berprofesi

sebagai pedagang mereka juga masih bejualan di pasar ataupun warung

yang mereka miliki, begitupun dengan lanjut usia yang berprofesi sebagai

guru ataupun dosen ketika sudah pansiun mereka selalu memberikan

nasehat kepada generasi-generasi penerus serta memberikan petuah

kebaikan atas ilmu yang diperolehnya agar diterapkan dimasyarakat.

Dengan demikian lanjut usia masih tetap berdaya guna bagi semua

masyarakat dan mereka perlu mendapatkan perlindungan dan dukungan oleh

yang lebih muda.
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1.1 Data Desa yang Aktif, Kurang Aktifdan Tidak Aktif dalam
Program BinaKeluarga Lansia (BKL) di Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur.

No. Kelurahan Keterangan Aktif/Tidak
Aktif

1. Taman Asri Tidak Aktif
2. Taman Bogo Tidak Aktif
3. Taman Cari Aktif
4. Tambah Dadi Tidak Aktif
5. Taman Endah Kurang Aktif
6. Taman Fajar Kurang Aktif
7. Tegal Gondo Tidak Aktif
8. Toto Harjo Kurang Aktif
9. Tanjung Inten Tidak Aktif
10. Tegal Joso Tidak Aktif
11. Tanjung Kesuma Tidak Aktif
12. Tambah Luhur Kurang Aktif

Sumber : Observasi dan Wawancara Ketua Bina Keluarga Lansia (BKL)
Kelurahan Taman Cari

1.2 Data Jumlah Penduduk Lanjut Usia, Lanjut Usia Terlantar, dan
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur berdasarkan laporan kependudukan
tahun 2016

No. Keterangan Jumlah
1. Lanjut Usia Umur 60 Tahun Keatas 2.676
2. Lanjut Usia Terlantar 594
3. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 478

Jumlah 3.748
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk
Kabupaten Lampung Timur

Dari data tersebut diketahui bahwa Pemberayaan Perempuan Lanjut Usia

hanya aktif di satu kelurahan saja dari jumlah 12 Kelurahan di Kecamatan

Purbolinggo yaitu di Kelurahan Taman Cari, 3 Kelurahan kurang aktif

dan 8 Kelurahan tidak aktif. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Lampung Timur

memberikan sosialisasi tentang program Bina Keluarga Lansia di
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Kecamatan yang ada di Lampung Timur dan dihadiri oleh aparat

kelurahan kecamatan setempat untuk mendapatkan pengarahan tentang

program BKL. Program Bina Keluarga Lansia (BKL) tersebut meliputi

berbagai bidang yaitu diantaranya bidang kesehatan, sosial

kemasyarakatan, pembinaan, mental spiritual, kesenian, dan ekonomi

produktif.

Kemudian di Kecamatan Purbolinggo untuk saat ini program Bina

Keluarga Lansia (BKL) nya berjalan dan mendapatkan pembinaan dari

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten

Lampung Timur adalah Kelurahan Taman Cari, kelompok Bina Keluarga

Lansia tersebut bernama “ALAMANDA” kader kelompok tersebut sangat

aktif memberikan pembinaan kepada anggotanya sehingga kegiatannya

berjalan rutin bahkan kelompok tersebut pernah mendapat juara pertama

lomba kelompok Bina Keluarga Lansia tingkat Provinsi Tahun 2015 dan

menjadi kelompok percontohan bagi kecamatan lain di Kabupaten

Lampung Timur.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua kelompok Bina Keluarga

Lansia desa Taman Cari dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan

lanjut usia di desa Taman Cari berjalan dengan baik karena kader muda dan

anggota kelompok Seperti lansia dan pralansia sangat aktif mengikuti

program-program pemberdayaan lansia.
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Berdasarkan keterangan Ketua BKL Desa Taman Cari Kecamatan
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur mengenai kegiatan pemberdayaan
perempuan lanjut usia “Karena saya sendiri sudah pansiun dan sudah
lansia kemudian ditunjuk dari dinas pemberdayaan perempuan dan
pengendalian penduduk untuk menjadi ketua kelompok Bina Keluarga
Lansia di desa Taman Cari Kec. Purbolinggo yang sudah berjalan sejak
2013 lalu sampai sekarang maka saya saya sangat senang menjalankan
kegiatan-kegiatan dan mengajak teman-teman lansia melaksanakan
program rutin seperti kegiatan senam lansia setiap satu minggu sekali dan
dilanjutkan dengan arisan, membuat tabungan Hari Raya Idul Fitri untuk
beli daging, posyandu lansia setiap sebulan sekali, kerohanian (pengajian
rutin), kesenian (rebana), kegiatan ekonomi produktif (membuat kerupuk
beras dan menanam sayuran), dan kegiatan sosial kemasyarakatan melalui
gotong royang”.

Keberadaan Peraturan Menteri No.24 Tahun 2010 dalam upaya

pemberdayaan perempuan lanjut usia yaitu agar lanjut usia yang masih

produktif masih tetap berdaya guna dan tidak dipandang sebelah mata

oleh yang muda serta mendapatkan lindungan oleh keluarganya.

Agar tercapainya maksud dan tujuan dari PeraturanMenteri No.24 Tahun

2010 dalam upaya pemberdayaan perempuan lanjut usia tersebut maka

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk

memberikan sosialisasi di setiap kecamatan yang kemudian dihadiri oleh

aparatur dari berbagai kelurahan di kecamatan tersebut mengenai program

Bina Keluarga Lansia. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi tersebut agar

lansia hidup sejahtera dan terlindungi oleh keluarga dan masyarakat.

Melalui kader-kader muda di setiap kelurahan maka pemberdayaan seperti

program kesehatan, sosial kemasyarakatan, pembinaan, mental spiritual,

kesenian, dan ekonomi produktif. Kemudian program-program tersebut

dijalankan dan mendapatkan monitoring dan evaluasi dari Dinas
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Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan juga diadakan

lomba Bina Keluarga Lansia antar desa.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa pemberdayaan lanjut usia

merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak.

Oleh karena itu penelitian ini secara khusus akan melihat bagaimana

Implementasi Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2010 Dalam Upaya

Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia dalam kehidupan sosial

masyarakat dibidang kesehatan, sosial, mental spiritual, dan ekonomi,

khusus nya di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten

Lampung Timur.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini

adalah :

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk

tentang UU dan peraturan menteri dalam upaya pemberdayaan

perempuan lanjut usia di desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo

Kabupaten Lampung timur.

2. Bentuk pemberdayaan lanjut usia menurut peraturan menteri no.24 tahun

2010 dalam upaya pemberdayaan perempuan lanjut usia.

3. Peran lembaga sosial kemasyarakatan terhadap pembinaan dan

perlindungan lanjut usia.
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4. Pemahaman masyarakat desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo

Kabupaten Lampung timur tentang peraturan menteri no.24 tahun 2010

dalam upaya pemberdayaan perempuan lanjut usia.

5. Kesadaran masyarakat desa Taman CariKec. Purbolinggo Kab. Lampung

timur tentang melindungi lanjut usia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fokus masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri No.24 Tahun 2010 dalam

Upaya Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia di Desa Taman Cari

Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi

Peraturan Menteri No.24 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan

Perempuan Lanjut Usia di Desa Taman CariKecamatan Purbolinggo

Kabupaten Lampung Timur tersebut dilaksanakan.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis mengembangkan konsep ilmu Pendidikan

khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang merupakan

bidang kajian Hukum dan Kemasyarakatan karena terjadi kurangnya

Implementasi UU dan peraturan Menteri tentang pemberdayaan lanjut

usai, terkhusus lanjut usia perempuan.
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2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk :

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam

Program Study PPKn Jurusan Pendidikan IPS, FKIP Universitas

Lampung.

b. Bagi Pemerintah

UU pemberdayaan lanjut usia dan peraturan Menteri tentang

pemberdayaan perempuan lanjut usia harus diimplementasikan

dengan sebaik-baiknya.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pengetahuan mengenai peran lembaga sosial serta

gambaran informasi yang harus dilakukan dalam penanganan terhadap

masyarakat taat akan hukum atas UU dan Peraturan Menteri yang

sudah ditetapkan.

d. Bagi Calon Guru PPKn

Dalam menyikapi masalah tersebut sebagai calon guru PPKn harus

ikut serta dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri

tersebut.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini khususnya PPKn, menggunakan kajian Politik dan

Kenegaraan karena setiap warga Negara atau masyarakat wajib taat pada

hukum dan UU, sedangkan lembaga sosial dan masyarakat seharusnya

mengimplementasikan dengan baik.
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1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian ilmu pendidikan

khususnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang mengkaji

tentang Hukum dan kemasyarakatan.

2. Subjek Penelitian

Ruang lingkup subyek penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Pengendalian Penduduk, aparatur kelurahan Taman Cari,

Lansia, serta warga masyarakat yang ada di Desa Taman Cari Kecamatan

Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

3. Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Pengendalian Penduduk, aparatur kelurahan Taman Cari,

ketua Bina Keluarga Lansia Kelurahan Taman Cari, Lansia,keluarga

lansia, bidan desa,serta warga masyarakat yang ada di Desa Taman Cari

Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

4. Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat atau wilayah penelitian adalah Desa Taman Cari

Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.
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5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian

tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 6368/UN26/3/PL/2016 oleh Dekan

FKIP Unila sampai dengan 16 Februari 2017 dengan surat balasan

penelitian pendahuluan Nomor 470/001/08.2005/2017.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Dalam deskripsi teori berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel

yang akan di teliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui

pendefinisian, dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang

aktual sehingga dapat memperkuat penelitian ini.

1. Kebijakan Publik

1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Wibawa (2011:1), “Kebijakan publik adalah keputusan suatu

sistem politik untuk/dalam/guna mengelola suatu masalah atau

memenuhi suatu kepentingan, dimana pelaksana keputusan tersebut

membutuhkan dikerahkannya sumberdaya milik (semua warga) sistem

politik tersebut”. Bentuk-bentuk kebijakan publik di Indonesia

beraneka ragam, mulai dari UUD, Keppres, permen hingga Perdes

(peraturan desa) ataupun peraturan RT (Rukun Tangga). Jadi kebijakan

publik itu sangat beragam, sebanyak jumlah level pemerintahan

dikalikan jumlah policymakers-nya dikalikan jenis masalah yang

hendak ditangani oleh kebijakan tersebut.
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Menurut Suharno (2013:3), “Kebijakan adalah prinsip atau cara

bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan”.

MenurutEalau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O.Jones

dalam Suharno (2013:3) “kebijakan adalah sebuah ketetapan yang

berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik

oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya”.

Definisi lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R.Dye

dalam Winarno (2005:15) yang dinyatakan “kebijakan publik adalah

apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak

dilakukan”.

Pendapat lain dikemukakan Chief J.O Udoji dalam Solichin Abdul

Wahab (Suharno 2013:12), “Kebijakan publik adalah suatu tindakan

bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling

berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan

keputusan atau ketetapan yang dirumuskan oleh instansi-instansi serta

pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan guna memecahkan masalah

publik.
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1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut David Easton dalam Sholichin Abdul Wahab dalam Suharno
(2013:14) ciri-ciri dari kebijakan publik, yakni:

1. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan,
bukan tindakan yang acak dan kebetulan

2. kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang
saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu
yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan
merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

3. kebijakan bersangkut-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan
pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam
mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi atau menggalakkan
program perumahan rakyat dan bukan sekedar apa yang ingin
dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut.

4. kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.

1.3 Jenis-jenis Kebijakan Publik

Kategori kebijakan publik menurut James Anderson dalam Suharno
(2013:15) ialah:

1. Kebijakan substansif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang
akan dilakukan oleh pemerintah.

2. Kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substansif dapat
dijalankan.

3. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau
kemanfaatan pada masyarakat atau individu.

4. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan
atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok
masyarakat.

5. Kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi
kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai
kelompok dalam masyarakat.

6. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan
sumber daya konkrit pada kelompok sasaran.

7. Kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat
simbolis pada kelompok sasaran.
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1.4 Proses Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2013:22) “Proses analisis kebijakan publik adalah

serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan

yang bersifat politis”. Aktivitas politik tersebut nampak dalam

serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan

penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah,

farecating, rekomendasi, kebijakan monitoring dan evaluasi kebijakan

adalah aktivitas lebih bersifat intelektual.

2. Implementasi Peraturan Menteri No.24 Tahun 2010

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Webster dalam Wahab (2004:64), “Konsep

implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam

kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to

provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk

melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk

menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Menurut Ramesh dalam Suharno (2013:26), “implementasi kebijakan

(policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan

supaya mencapai hasil”. Proses implementasi ini berlangsung setelah

melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-

undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan

keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang

bersangkutan.
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Menurut Setiawan (2004:39), “Implementasi adalah perluasan aktivitas

yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tindakan dan tujuan

untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi

yang efektif.

Menurut Usman (2002:70), “Implementasi adalah bermuara pada

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sehingga dapat disimpulkanbahwa, implementasi merupakan suatu

tindakan atau upaya untuk melaksanakan penegakan aturan agar sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

2.2 Peraturan Menteri No.24 Tahun 2010

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia  mengeluarkan Peraturan Menteri No. 24 Tahun

2010 Tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang

Responsif Gender.

Pasal yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Menteri

tersebut diatas di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo

Kabupaten Lampung Timur adalah pasal 1 poin a dan b yaitu :
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Pasal 1 model perlindungan perempuan lanjut usia yang responsive

gender meliputi :

a. Pemberdayaan lanjut usia khususnya perempuan dibidang

kesehatan, sosial, mental spiritual, pendidikan, ekonomi.

b. Peran individu, keluarga dan masyarakat.

Model perlindungan perempuan lanjut usia dapat dijadikan panduan

bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam

menyelenggarakan perlindungan perempuan lanjut usia.

3. Pemberdayaan Perempuan

3.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan

MenurutEnsiklopediabebas(http://id.wikipedia.org/wiki/

Pemberdayaan Perempuan), Pemberdayaan Perempuan (women

empowerment) adalah sebuah proses transformasi relasi kuasa gender

yang bersifat dari bawah ke atas (bottom-up) baik secara individual

maupun kelompok karena berkembangnya kesadaran akan subordinasi

perempuan dan terbangunnya kemampuan untuk menghadapinya.

Pendekatan pemberdayaan (empowerment) menginginkan perempuan

mempunyai kontrol terhadap beberapa sumber daya materi dan non

materi yang penting dan pembagian kembali kekuasaan didalam

maupun diantara masyarakat (Moser dalam Daulay, 2006).
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Pemberdayaan perempuan tidak berarti perempuan mengambil alih

kontrol yang sebelumnya dikuasai oleh laki-laki, tetapi lebih pada

kebutuhan untuk mentransformasikan hakikat dari relasi kuasa. Kuasa

dapat dipahami sebagai kuasa dari dalam (power within) atau rasa

percaya diri, kuasa dengan (power with) atau kemampuan

mengorganisir bersama pihak lain untuk tujuan bersama, dan kuasa

untuk (power to) menghasilkan perubahan dan pengambilan keputusan

kuasa atas pihak lain. Tujuan akhir dari pemberdayaan perempuan

adalah untuk perempuan sendiri untuk menjadi agen perubahan yang

aktif dalam melakukan transformasi gender.

Menurut Novian (2010), “pemberdayaan perempuan adalah upaya

pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap

sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur

diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan

berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu

membangun kemampuan dan konsep diri”. Pemberdayaan perempuan

merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses,

pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka

pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai

oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya.
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Adapun Menurut Ihromi (2000:142), “Adapun maksud pemberdayaan

perempuan disini memberikan arti sebagai upaya peningkatan

kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan

keterampilan wanita agar mampu meraih akses dan penguasaan

terhadap antara lain posisi pengambil keputusan, sumber-sumber,

struktur atau jalur yang menunjang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari pemberdayaan

perempuan adalah untuk perempuan itu sendiri untuk menjadi agen

perubahan yang aktif dalam melakukan transformasi gender.

3.2 Pengertian Perempuan

Menurut Ensiklopedia bebas (http://id.wikipedia.org/wiki/perempuan),

Plato mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik

maupun spiritual,  mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi

perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam

bakatnya. Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut

pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial,

terbagi atas dua faktor yaitu faktor fisik dan psikis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kata perempuan pada dasarnya

merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan

membedakan dengan jenis lainnya.
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3.3 Hak-hak Perempuan

Menurut Ihromi (2000:238), “Hak-hak yang melekat pada diri wanita

yang dikodratkan sebagai manusia sama halnya dengan pria,

diutamakan dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan kesempatan

dan tanggung jawab yang sama dengan pria di segala bidang

kehidupan”. Termasuk didalamnya adalah hak untuk memperoleh

kedudukan dan perlakuan yang sama dengan pria sebagaimana yang

dimaksud dalam pengertian Hak Asasi Manusia yang termasuk di

dalamnya  hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan

politik.

Seperti halnya di Indonesia, sejak awal berdirinya Republik ini secara

tegas dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang

adanya persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita, antara

lain di dalam :

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :
Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.
Juga didalam beberapa pasal yang lainnya (pasal 29 ayat (2),
Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dan seterusnya).

Ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945 tersebut merupakan

asas umum yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan peraturan

perundang-undangan yang ada di Indonesia di dalam menjabarkan asas

persamaan kedudukan antara pria dan wanita diberbagai bidang, antara
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lain : pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hukum, politik dan sebagainya

dalam bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang non-

diskriminatif. Bahkann GBHN berturut-turut secara spesifik sampai

telah memberikan arahan yang jelas tentang Peranan Wanita dalam

Pembangunan Bangsa antara sebagai berikut :

Wanita baik sebagai warga Negara maupun sebagai sumber insani
pembangunan, mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan
yang sama dengan pria dalam pembangunan disegala bidang.
Pembinaan wanita sebagai Mitra sejajar pria ditujukan untuk
meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan termasuk
upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia serta
pengembangan anak remaja dan pemuda dalam rangka
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seterusnya.

Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam

melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi

Wanita dengan menciptakan peraturan hukum dan undang-undang

yang non-diskriminatif. Melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1984

indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Wanita.

4. Lanjut Usia (Lansia)

4.1 Pengertian Lanjut Usia

Menurut Azizah(2011:1), “Lanjut usia adalah bagian dari proses

tumbuh kembang”. Manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi

berkembang dari bayi, anak-anak, dewasa dan ahirnya menjadi tua.

Hal ini normal, dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang dapat

diramalkan yang terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai

usia tahap perkembangan kronologis tertentu. Lanjut usia merupakan



24

proses alami yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semua

orang akan mengalami proses menjadi tua dan masa tua merupakan

masa hidup manusia yang terakhir. Dimasa ini seseorang mengalami

kemunduran fisik, mental dan sosial secara bertahap.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia pada bab I pasal 1 ayat 2, yang dimaksud

lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas.

Menurut Azizah(2011:1), “Pengertian lanjut usia beragam tergantung

kerangka pandang individu”. Orang tua yang berusia 35 tahun dapat

dianggap tua bagi anaknya dan tidak muda lagi. Orang sehat aktif

berusia 65 tahun mungkin menganggap usia 75 tahun sebagai

permulaan lanjut usia (Brunner dan suddart, 2001).

Menurut Reimer et al (1999); Stanley and Beare (2007) dalam Azizah

(2011:1), “Mendefinisikan lanjut usia berdasarkan karakteristik sosial

masyarakat yang menganggap bahwa orang telah tua jika menunjukan

cirri fisik seperti rambut beruban, kerutan kulit, dan hilangnya gigi”.

Dalam peran masyarakat tidak bisa lagi melaksanakan fungsi peran

orang dewasa, seperti pria yang tidak lagi terikat dalam kegiatan

ekonomi produktif, dan untuk wanita tidak dapat memenuhi tugas

rumah tangga. Kriteria simbolik seseorang dianggap tua jika cucu

pertamanya lahir. Dalam masyarakat kepulauan pasifik, seseorang

dianggap tua ketika ia berfungsi sebagai kepala dari garis keturunan

keluarganya.
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Sehingga dapat disimpulkan bahwalanjut usia adalah seseorang baik

laki-laki maupun perempuan yang mencapai usia 60 tahun keatas.

4.2 Batasan-batasan Lanjut usia :

Menurut Azizah (2011:2), “WHO (1998) menggolongkan lanjut usia

berdasarkan usia kronologis/biologis menjadi 4 kelompok yaitu usia

pertengahan (middle age) antara usia 45-59 tahun, lanjut usia (elderly)

berusia antara 60 dan 74 tahun, lanjut usia tua (old) usia 75-90 tahun,

dan usiasangat tua (very old) diatas 90 tahun”.

Menurut Sumiati Ahmad Mohammad dalam Kushariyadi (2011:2),

Guru Besar Universitas Gajah Mada Fakultas Kedokteran, periodisasi

biologis perkembangan manusia dibagi menjadi :

a) Masa bayi (usia 0-1 tahun),

b) Masa prasekolah (usia 1-6 tahun),

c) Masa sekolah (usia 6-10 tahun),

d) Masa pubertas (usia 10-20 tahun),

e) Masa setengah umur, praseniun (usia 40-65 tahun),

f) Masa lanjut usia, senium (usia >65 tahun).

Menurut Noorkasiani (2011:1), “Para ahli membedakannya menjadi

dua macam usiayaitu usia kronologis dan usia biologis”. Usia

kronologis dihitung dengan tahun kalender. Di Indonesia, dengan usia

pensiun 56 tahun, barangkali dapat dipandang sebagai batas seseorang

memasuki usia lanjut, namun dalam perkembangan selanjutnya,
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menurut undang-undang No.13 tahun 1998 dinyatakan bahwa usia 60

tahun keatas adalah yang paling layak disebut usia lanjut.

Usia biologis adalah usia yang sebenarnya. Dimana biasanya

diterapkan kondisi pematangan jaringan sebagai indeks usia biologis.

Selain itu menurut Departemen Kesehatan RI (Buku Pedoman

Pembinaan, 2000) dikenal pula usia psikologis, yaitu yang dikaitkan

dengan kemampuan seseorang untuk dapat mengadakan penyesuaian

terhadap setiap situasi yang dihadapinya.

4.3 Perempuan Lanjut Usia

Menurut Munandar (2001:207), “Adalah suatu kenyataan bahwa usia

harapan hidup kaum perempuan melampaui kaum laki-laki”. Karena

wanita berusia lebih panjang maka akan ditemukan lebih banyak

perempuan tua yang hidup sendiri karena ditinggal mati suaminya.

Sejauh ini gambaran yang diperoleh mengenai perempuan Lanjut usia

yang menjanda cukup menyedihkan. Mereka mengalami keadaan serba

kekurangan disegala segi baik sosial, psikologis, ekonomis dan lain-

lain.

Perempuan Lanjut usia yang jumlahnya lebih banyak dari laki-laki

Lanjut usia kebanyakan miskin, menganggur, menghadapi berbagai

problematik sosial dan menjadi beban keluarga. Ada beberapa bukti

yang menunjukan bahwa perempuan Lanjut usia yang berusia sangat

tua akan terjerat berbagai penyakit tua hingga menghalangi perempuan

Lanjut usia tadi hidup bahagia sejahtera.
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4.4 Masalah Kesehatan dan Pemberdayaan Pola Hidup Sehat Pada

Lanjut Usia

Menurut Munandar (2001:196), “Pelayanan kesehatan bagi Lanjut usia

di Indonesia dinilai masih kurang memadai”. Belum semua pusat-pusat

pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit atau Puskesmas telah

membuka pelayanan khusus bagi Lansia, sementara itu segala macam

bentuk penyakit yang timbul karena ketuaan memerlukan pengetahuan

dan teknologi khusus. Geriatric sebagai disiplin ilmu yang khusus

mempelajari berbagai hal mengenai pelayanan kesehatan Lansia masih

merupakan cabang ilmu baru di Indonesia, dan belum mampu

mengimbangi pesatnya perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan

Lansia.

Menurut Munandar (2001:189), “Kehidupan Lansia sebagian besar

adalah tanggung jawab pemerintah, termasuk berbagai kemudahan

yang patut diterimanya seperti potongan biaya perjalanan, aksesibilitas

umum, dana perlindungan hari tua, potongan biaya pengobatan dan

lain-lain”.

4.5 Teori Harga Diri (Self Esteem)

Self Esteem atau harga diri adalah evaluasi diri yang dibuat oleh setiap

individu, sikap seseorang terhadap dirinya sendiri dalam rentang

dimensi positif negative (Baron dan Byrne, 2004).
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Harga diri (Self Esteem) merupakan salah satu faktor yang sangat

menentukan perilaku individu. Setiap orang menginginkan

penghargaan yang positif. Penghargaan yang positif akan membuat

seseorang merasa bahwa dirinya berharga, berhasil, dan berguna

(berarti). Meskipun dirinya mempunyai kekurangan baik secara fisik

dan psikis, terpenuhinya harga diri (Self Esteem) akan menghasilkan

sikap optimis dan percaya diri. (Antika, 2012)

Menurut Suliswati, (Ikhsan, 2010) Harga diri (Self Esteem) adalah

penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa

seberapa jauh memenuhi ideal diri.

Menurut Klass dan Hodge (Buwono, 2007) menyatakan bahwa harga

diri (Self Esteem) merupakan evaluasi yang dibuat dan dipertahankan

oleh individu yang diperoleh dari hasil interaksi individu dengan

lingkungan, penerimaan, penghargaan dan perlakuan orang lain

terhadap individu tersebut.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga diri (Self

Esteem) adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri dalam

rentang dimensi positif negative yang diekspresikan melalui sikap

terhadap dirinya dan menggambarkan sejauh mana individu tersebut

menilai dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan, keberartian,

berharga, dan kompeten.
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B. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Penelitian dilakukan oleh Novirina Selly, Program Study Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan judul

penelitian”PERANAN PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA DALAM

PENANGANAN LANJUT USIA TERLANTAR (Studi Pada UPTD

Pelayanan Lanjut Usia Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa Natar,

Kabupaten Lampung Selatan)”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif dengan subjek penelitian adalah kinerja institusi, orang/sumber

daya pengelola program yang beragam pemahamannya dan sangat

subyektif dalam menjabarkan output program. Untuk mengumpulkan data

penelitian ini menggunakan

teknikpengumpulandatawawancaramendalamdananalisisdokumen.

Perbedaan penelitian penulis dengan dengan penelitian tersebut jelas

berbeda pada objek penelitian, jika penelitian penulis terfokus pada

Implementasi Peraturan Menteri No. 24 tahun 2010 dalam Upaya

Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia di Desa Taman Cari Kecamatan

Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Dan dalam penelitian penulis

memaparkan bagaimana dan sejauh mana peraturan Menteri tersebut

diterapkan dimasyarakat bagi para perempuan lanjut usia. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Novriana Selly adalah kinerja institusi,

orang/sumber daya pengelola program yang beragam pemahamannya dan
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sangat subyektif dalam menjabarkan output program, yang dilakukan di

Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa Natar, Kabupaten Lampung

Selatan.

2. Tingkat Nasional

Penelitian dilakukan oleh Ratri Gumelar Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta dengan

judul penelitian “Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia (Studi Kasus

Program Pelayanan Kesejahteraan Lansia di UPT Panti Werdha Budhi

Dharma Kota Yogyakarta, Ponggalan UH.7/003 RT 14 RW V,

Yogyakarta”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif

dengan subjek penelitian adalah UPT Panti Werdha Budhi Dharma Kota

Yogyakarta, yang disana banyak program dari pihak panti yang bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangkitkan semangat para

lansia.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut jelas berbeda pada

objek penelitian, jika penelitian penulis terfokus pada Implementasi

Peraturan Menteri No. 24 tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan

Perempuan Lanjut Usia di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo

Kabupaten Lampung Timur. Dan dalam penelitian penulis memaparkan

bagaimana dan sejauh mana peraturan Menteri tersebut diterapkan

dimasyarakat bagi para perempuan lanjut usia. Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Ratri Gumelar adalah studi kasus pada UPT Panti Werdha
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Budhi Dharma Kota Yogyakarta.

C. Kerangka Pikir

Peraturan Menteri No. 24 tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan

Lanjut Usiatersebut ditetapkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.Dimana kemudian

peraturan menteri tersebut kemudian di implementasikan oleh masyarakat

maupun lembaga sosial aparatur desa.Berdasarkan Pasal 1 model

perlindungan perempuan lanjut usia yang responsive gender meliputi :

a. Pemberdayaan lanjut usia khususnya perempuan dibidang kesehatan,

sosial, mental spiritual, pendidikan, ekonomi.

b. Peran individu, keluarga dan masyarakat.

Model perlindungan perempuan lanjut usia yang Responsif Gender dapat

dijadikan panduan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat

dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan lanjut usia.

Dalamhal tersebut,peneliti melihatmengenai implementasi peraturan Menteri

tersebut di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung

Timur, berdasarkan pasal 1 Poin a dan b yang sudah disebutkan diatas bahwa

peraturan Menteri tersebut sudah terlaksanadi masyarakat dengan adanya

program Bina Keluarga Lansia. Sehingga lanjut usia aktif mengikuti program

yang dilaksanakan seperti di bidang ekonomi, sosial, maupun kesehatan.
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Berikut ini bagan kerangka pikir :

Gambar2.1Kerangka Pikir

Peraturan Menteri No.24 Tahun 2010

Pasal  1a) Pemberdayaan Lansia
Khususnya Perempuan di bidang

Kesehatan, Sosial, Mental Spiritual,
Pendidikan, Ekonomi.

Pasal  1 b) Peran Individu,
Keluarga dan Masyarakat.

Informan :

1. Dinas Pemberdayaan
Perempuan

2. Aparatur Kelurahan
3. Ketua Bina Keluarga

Lansia
4. Lanjut Usia
5. Bidan Desa
6. Keluarga Lansia

Dokumentasi

Wawancara

Observasi

Observasi
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan

gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan

pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk

mengetahui bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri No.24 Tahun

2010 dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia di Desa Taman

Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Menurut Lodico Dkk dalam Emzir (2011:2), “Penelitian kualitatif adalah

suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan

antropologi dan diadaptasi kedalam seting pendidikan”. Penelitian kualitatif

menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat

banyak perspektif yang akan banyak diungkapkan. Penelitian kualitatif

berfokus pada fenomena sosial dan pemberian suara pada perasaan dan

persepsi dari partisipan dibawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan

bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan bahwa pemahaman

pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah.
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Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2010:9) “Penelitian kualitatif

merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang

apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya prilaku, persepsi,

motivasi, tindakan, dan   lain sebagainya”.

Menurut Firdaus (2012:35), “Hal yang penting dalam penelitian kualitatif

adalah bagaimana peneliti mampu merumuskan kategori-kategori

permasalahan sebagai sebuah konsep untuk membandingkan data. Penelitian

kualitatif dapat mengeksplorasi sikap, prilaku dan pengalaman responden

melalui metode interview dan focus group”.

Menurut Creswell dalam Herdiansyah (2010:8), “Penelitian kualitatif adalah

suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami

masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan

gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan

terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang

alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti”.

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka

dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan

metode yang digunakan ini diharapakan dapat mengahasilkan data deskripsi

yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang

perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah

Implementasi Peraturan Menteri No.24 Tahun 2010 dalam Upaya

Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia di Desa Taman Cari Kecamatan

Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.
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B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Desa Taman Cari Kecamatan

Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dengan pertimbangan bahwa

lokasi tersebut terdapat lanjut usia potensial dan produktif yang sudah

diberdayakan dan aktif baik di bidang ekonomi, sosial, mental spiritual,

maupun kesehatan.

Penetapan lokasi penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tujuan penelitian yaitu untuk

mengetahui bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri No.24 Tahun

2010 dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia di Desa Taman

Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Selain itu lokasi

tersebut  merupakan daerah kecamatan asal penulis sehingga akan

mempermudah dalam pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data.

C. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

1.1 Implementasi berdasarkan Peraturan Menteri No.24 Tahun 2010

dalam Upaya Pemberdayaan perempuan adalah salah satu program

pemerintah yang berfungsi untuk melindungi perempuan, yang

dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Pengendalian Penduduk dengan program Bina Keluarga Lansia

sehingga lanjut usia masih dapat berperan dan berguna di

masyarakat.
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1.2 Perempuan lanjut usia adalah seorang yang berusia 60 tahun keatas

yang harus mendapatkan perlindungan oleh pemerintah, mempunyai

hak sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

2. Definisi Operasional

2.1 Peraturan Menteri No.24 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan

perempuan lanjut usia adalah pelaksanaan program bagi wanita

lanjut usia untuk meningkatkan kapasitas diri mereka sendiri serta

berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat.

2.2 Lanjut usia adalah seseorang yang dimasa ini mengalami

kemunduran fisik, mental dan sosial secara bertahap. Dan dimasa ini

lanjut usia perlu mendapat pemberdayaan dan mendapatkan

kesejahteraan sosial.

D. Informan dan Unit Analisis

Dalam  penelitian  kualitatif, istilah  sampel  disebut  dengan  informan yaitu

orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini,

peneliti menggunakan teknik snowbowling sampling. Menurut Arikunto

(2009:16), “snowbowling sampling merupakan teknik pengumpulan data

dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan.”

Informan ini kemudian terdiri dari informan kunci dan informan pendukung.

Selain itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang

merupakan satuan analisis yang   digunakan dalam penelitian.
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Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah lanjut usia,

keluarga lansia, aparatur desa, ketua Bina Keluarga Lansia, dan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Lampung

Timur. Dalam unit tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dn Pengendalian

Penduduk Kabupaten Lampung Timur dan lanjut usia merupakan informan

kunci dalam penelitian ini karena diharapkan dapat menjadi sumber

informasi utama dengan masalah yang   diteliti dan diharapakan dapat

memberikan informasi paling dominan. Sedangkan yang menjadi informan

pendukung adalah aparatur desa dan Ketua Bina Keluarga Lansia. Dimana

informan tersebut akan mendukung sumber dari informan kunci. Teknik

pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber

informasi dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah-masalah

yang diteiti.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian

adalah peneliti itu sendiri. Instrument atau alat yang dimaksud adalah

semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh

atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan,

mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis data, sampai

membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus

mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian

ini menggunakan human instrument.
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F. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan mengamati pelaksanaan

pemberdayaan terhadap lanjut usia di desa Taman Cari Kecamatan

Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur untuk mengetahui peran lembaga

sosial aparatur desa dalam memberdayakan kesejahteraan lanjut usia.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (in depth enterview) kepada

lembaga sosial aparatur desa, lanjut usia, dan masyarakat untuk

mengetahui hal-hal yang menyangkut terhadap pemberdayaan lanjut usia.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara

semistruktur (semistruktur interview).

3. Dokumentasi

Dokumentasi  dilakukan agar mendapatkan data dari  dokumen (catatan

peristiwa masalalu) untuk menemukan dan memperoleh data berupa

bahan-bahan tertulis mengenai pemberdayaan lanjut usia di masyarakat,

peran lembaga sosial aparatur desa dalam pemberdayaan lanjut usia,

program apa saja yang sudah dijalankan untuk pemberdayaan lanjut usia.

Kegiatan pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara, observasi,

dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun
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berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional

dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

G. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keauntentikan atau

keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian

kualitatif yang dapat dialakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Memperpanjang Waktu

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh trust dari subjek

kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus

mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian. Menurut Padget

(2012:200) menyatakan   bahwa “Perpanjangan   waktu antara peneliti

dengan subjek yang diteliti dapat menghindarkan penelitian dari bias

kereaktifan dan bias responden”. Artinya, dalam memperpanjang waktu

penelitian peneliti dapat membangun kepercayaan dan terhindar dari

prematurnya keterdekatan antara peneliti dan sebjek penelitian. Dengan

demikian, bias yang berasal dari kereaktifan dan bias responden dapat

dihindarkan dan berdampak pada rigor yang tetap terjaga.

2. Triangulasi

Menggunakan  triangulasi (triangulation) dengan jenis triangulasi teknik

yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sendiri

merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan
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gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti.

Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari sumber

data yang lain atau saling mengecek antara sumber data yang satu dengan

yang lain. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1. Triangulasi Menurut Denzin

H. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data yang ada terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah

data tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis menghimpun

data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data

yang berhasil diperoleh dalam  rangka menjamin  keabsahan  (validitas)

untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya.

OBSERVASI WAWANCARA

DOKUMENTASI
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2. Tabulating dan Coding

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang

serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara

mengelompokkan data-data yang serupa. Data-data yang telah diperolah

dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk table dan diberi kode.

3. Interpretasi Data

Tahap intepretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau

penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya

yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta

hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

I. Tehnik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan peneliti terkumpul, maka tahap selanjutnya

diproses atau dianalisis.  Analisis data  merupakan  proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang sudah terkumpul dengan cara

mengorganisasikannya ke dalam beberapa katagori, menjabarkannya ke unit-

unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah

dipahami, dengan kata lain analisis data merupakan kegiatan memproses data

hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian

atau proses menyederhanakan data ke dalam bentuk lain yang lebih mudah

diinterpretasikan.
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Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu

maka perlu secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum,

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari

tema dan polanya.

Reduksi data juga berarti sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan

perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar

yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (field note).

Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis

menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu

dan  mengorganisasikan  data mengenai analisis  Implementasi

Peraturan Menteri No.24 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan

Perempuan Lanjut Usia di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo

Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana kesadaran hukum lembaga

sosial aparatur desa dan masyarakat terhadap peraturan menteri tersebut

mengenai pemberdayaan lanjut usia, dengan cara sedemikian rupa dapat

ditarik kesimpulan dan kemudian diverifikasi.

Reduksi data dapat dirasakan setelah penelitian di lapangan dilakukan

sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah

tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai
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penelitian ini. Reduksi data sebagai proses transformasi ini berlanjut terus

sesuah penelitian di lapanagan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan  dan pengambilan  tindakan. Data yang ada

dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang

disajikan disesuaikan dengan informasi yang  didapat dari catatan

terlulis di lapangan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami

apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis tindakan

berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Prosesnya dilakukan dengan cara menampilakan dan membuat hubungan

antar fenomena untuk memaknai bagaimana sebenarnya Implementasi

Peraturan Menteri No.24 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan

Perempuan Lanjut Usia di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo

Kabupaten Lampung Timur.

3. Verifikasi (Conclusion Drawing)

Berdasarkan permulaan pengumpulan data, selanjutnya mulai mencari

arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan

yang longgar, tetap terbuka dan tidak skeptik, akan tetapi kesimpulan

sudah disediakan, mula-mula belum jela, kemudain lebih rinci dan
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mengakar dengan kokoh. Setelah itu kemungkina akhir muncul sampai

pengumpulan data berakhir, bergantung pada kesimpulan-kesimpulan

catatan lapangan kemudian pengokodeannya, penyimpanan, metode

pencarian ulang yang dapat digunakan dan kecakapan peneliti.

Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data

mengenai Implementasi Peraturan Menteri No.24 Tahun 2010 dalam

Upaya Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia di Desa Taman Cari

Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana

kesadaran hukum lembaga sosial aparatur desa dan masyarakat terhadap

peraturan menteri tersebut mengenai pemberdayaan lanjut usia, kemudian

membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-mula mungkin belum jelas

namun stelah itu akan semakin rinci dan mengakar dengan kokoh.

Teknik analisis ini data ini dalam penelitian ini dapat digambarkn

sebagai berikut.

Gambar 3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman
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Berikut juga akan disajikan bagan rencana penelitian yang akan

dilaksanakan penulis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis yang

telah dijelaskan diatas.

Gambar 3.3 Rencana Penelitian

Permen No.24 Tahun 2010

Pasal  1 a) Pemberdayaan Lansia
Khususnya Perempuan di bidang

Kesehatan, Sosial, Mental Spiritual,
Pendidikan, Ekonomi.

Pasal  1 b) Peran Individu,
Keluarga dan Masyarakat.

Observasi

Implementasi Permen No.24 Tahun 2010

Di Implementasikan Tidak di Implementasikan

Dimensi :

1. Pelaksanaan pasal 1
a dan b tentang
pemberdayaan
perempuan lansia
dalam Peraturan
Menteri No.24
Tahun 2010 dibidang
kesehatan, sosial,
mental spiritual,
pendidikan dan
ekonomi serta peran
individu, keluarga
dan masyarakat
dalam melindungi
lansia.

Informan :

1. Dinas
Pemberdayaan
Perempuan dan
Pengendalian
Penduduk

2. Ketua Bina
Keluarga Lansia

3. Aparatur Desa
4. Lanjut Usia
5. Bidan desa
6. Keluarga

Dokumentasi

Wawancara

Observasi



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

bahwa Implementasi Peraturan Menteri No.24 Tahun 2010 dalam Upaya

Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia, khususnya pasal 1, a) Pemberdayaan

Lanjut usia khususnya perempuan di bidang kesehatan, sosial, mental

spiritual, pendidikan, ekonomi. Dan b) Peran individu, keluarga dan

masyarakat sebagian besar sudah terlaksana. Dapat dilihat pada bidang

kesehatan ditunjukkan dengan adanya posyandu lansia dan senam lansia rutin

setiap bulannya pada minggu ke-2, kegiatan sosial seperti gotong royong dan

mental spiritual seperti yasinan dan pengajian juga diikuti oleh lansia serta

latihan hadroh dan bernyanyi rutin setiap minggu, pada bidang pendidikan

masih kurang terlaksana namun ada sosialisasi dan penyuluhan yang bersifat

pengetahuan dan keterampilan seperti kesehatan, pertanian serta ekonomi

produktif, kemudian pada bidang ekonomi produktif kelompok lansia

mempunyai usaha pembuatan kerupuk nasi yang kemudian dijual dan bisa

untuk menambah penghasilan sehari-hari.
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B. Saran

1. Dalam kelompok sasaran pemberdayaan tidak dibedakan antara

perempuan lansia maupun laki-laki lansia. Pada kelompok lansia baik laki-

laki maupun perempuan keduanya diharapkn dapat dilindungi, dilayani,

dan diberdayakan sehingga kualitas hidupnya dapat dipertahankan dan

ditingkatkan sebaik mungkin.

2. Masyarakat dapat berperan memberikan perlindungan langsung kepada

lansia (dalam bentuk berbagai layanan) maupun kepada keluarga lansia

agar dapat terus meningkatkan kepedulian dan kemampuan dalam

memberikan perawatan pada lansia.

3. Untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia aparatur desa agar lebih

meningkatkan pelaksanaan program-program bagi lanjut usia serta

melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap program yang telah

terlaksana.

4. Program yang dibuat harus layak untuk bisa dicapai oleh lansia serta

pemberian dana untuk pemberdayaan Perempauan lansia harus layak dan

terbuka.
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