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ABSTRAK
Tujuan Penelitian: untuk mengetahui proses pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar
untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Metode penelitian: Metode Penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian:
Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
Lansia dapat dibedakan menjadi lansia terlantar, lansia setengah terlantar dan lansia
tidak terlantar. Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia diatas 60 tahun yang
tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Masalah pada lansia terlantar dapat dibagi
menjadi masalah sosial ekonomi, masalah fisik dan masalah psikologis. Keterlantaran
dan masalah pada lansia perlu mendapatkan pelayanan sosial. Proses pelayanan sosial
antara lain tahap pendekatan awal yaitu identifikasi awal lanjut usia berupa pengecekan
kembali identitas lansia, tahap penerimaan yaitu tahap registrasi data diri dan
penempatan lansia ke wisma, tahap pengungkapan dan pemahaman masalah yaitu
assesment yang digunakan untuk mencari masalah, potensi dan kebutuhan, dan data diri
lansia, tahap penyusunan rencana permasalahan yaitu proses untuk menentukan
program yang akan digunakan bagi pelayanan lansia, tahap pelaksanaan pelayanan yaitu
pelaksanaan program yang telah dibuat oleh lansia meliputi bimbingan fisik, bimbingan
rohani, bimbingan sosial dan bimbingan rujukan, tahap rujukan yaitu melakukan
kerjasama dengan pihak lain untuk dapat meningkatkan kesejahteraan lansia, dan tahap
resosialisasi yaitu tahap terminasi antara lain kembali ke keluarga jika mempunyai
keluarga atau terminasi karena meninggal dunia. Kesimpulan: Proses pelayanan sosial
lanjut usia terdiri dari proses pendekatan awal, penerimaan, pengungkapan dan
pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pelaksanaan program
sosial lansia, rujukan dan resosialisasi. Pelayanan sosial bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial lansia terlantar agar lansia dapat hidup sejahtera lahir dan batin.
Saran: Pihak PSTW BM 1 dalam memberikan pelayanan sosial lebih meningkatkan
pelayanan yang diberikan kepada lansia terlantar terutama pada kesehatan dan
pemenuhan kebutuhan dasar lansia agar hidup lansia di panti lebih sejahtera lahir dan
batin. Kata Kunci: Pelayanan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Lanjut Usia Terlantar.
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