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BAB III 

UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PANTI SOSIAL 

LANJUT USIA TRESNA WERDHA NATAR LAMPUNG SELATAN  

DAN PENERAPAN DZIKIR SEBAGAI METODE TERAPI KESEHATAN 

MENTAL 

 

A. Gambaran Umum UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan 

1. Sejarah Singkat UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung 

 Panti Sosial Tresna Werdha “BAKHTI YUSWA” lampung sebelum tahun 1979 

dikelola oleh dinas sosial Tk. I lampung yang merupakan satlak yang berlokasi di 

Gunung Sulah Kedaton Tanjung Karang.Tahun 1979-1980 melalui proyek 

Departemen Sosial RI.Yang dilaksnakan Kanwil.
1
 Departemen provinsi lampung, 

dibangunlah “Panti Sosial Tresna Werdha” (PSTW) BAKHTI YUSWA lampung 

yang dikenal dengan nama tradisionalnya yaitu “Panti Jompo” berlokasi dikecamatan 

Natar Lampung Selatan. Pada tahun 1980 resmi kegiatan pelayanan (penyantunan) 

dilaksanakan dengan kapasitas pelayanan sebanyak 30 orang lansia.Pada tahun 1981 

adanya tambahan bangunan wisma pemondokan yang berkapasitas tampung 

sebanyak 50 orang lansia (Status UPT Pusat). 

 Pada tahun 1990 dan seterusnya kapasitas tamping ditingkatkan menjadi 100 

orang lansia.Sejak tahun 2000/2001 Departemen Sosial dibubarkan (dilikuidisi) maka 

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) “BAKHTI Yuswa” Lampung diserahkan ke-

Pemda TK. I Lampung yang secara teknis dikelola dinas sosial Tk. I Lampung yang 

diubah namnya menjadi “Dinas Kesejahteraan Gubernur Lampung No. 03 tahun 2001 

                                                           
1
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tanggal 09 Februari 2001. Sejak Februari tahun 2001 resmi menjadi UPTD PSWT 

“BAKHTI YUSWA” lampung yang secara teknis dibawah binaan Dinas 

Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung (Otonomi Daerah) yang struktur 

organisasinya terdiri dari: 

a. Kepala UPTD PSWT Lampung. 

b. Ka. Sub. Bag Tata Usaha. 

c. Kasi Penyatuan/ Pelayanan. 

d. Kasi Bimbingan dan Penempatan 

 Sejak tahun 2008 UPTD PSWT “BAKHTI YUSWA” Lampung dirubah namanya 

panti sosial pelayanan lanjut usia (PSLU) BAKHTI YUSWA yang secara teknis 

dibawah binaan Dinas Sosial Provinsi lampung (Otonomi Daerah). Berdasarkan 

peraturan Gubernur lampung Nomor 27 tahun 2010, UPTD PSLU berubah 

nomenclatural terjadi UPTD. Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) Tresna Werdha 

dengan struktur organisasinya terdiri dari 

1) Kepla UPTD PSLU tresna Werdha Lampung 

2) Kasubbag Tata Usaha 

3) Kasi Penyantunan 

4) Kasi Pelayanan  

5) Kelompok Jabatan Fungsional.
2
 

 

 

                                                           
2
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2. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PSLU Lampung 

Dalam melaksanakan program UPTD PSLU “ TRESNA WERDHA” Lampung 

mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan keputusan Gubernur lampung No. 

27 tahun 2010, Tanggal 06 Agustus 2010 tentang pembentukan, organisasi dan Tata 

Kerja UPTD pada Dinas Daerah Provinsi lampung. 

a. Tugas Pokok  

 Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada para lansia (jompo 

terlantar) meliputi bimbingan fisik, mental dan sosial, latihan keterampilan dan 

resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi lanjut usia terlantar. 

b. Fungsi 

1) Pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar. 

2) Pelayanan informasi dan konsultasi bagi lanjut usia. 

3) Perawatan kebutuhan jasmani dan rohani lanjut usia terlantar. 

4) Pelaksanaan bimbingan keterampilan dan pemberdayaan bagi lanjut usia. 

5) Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.
3
 

3. Visi dan Misi UPTD PSLU Lampung 

UPTD PSLU “TRESNA WERDHA” Lampung Dinas Sosial provinsi lampung 

mempunyai visi dan Misi sebagai berikut: 

a. Visi UPTD PSLU Lampung 

Terwujudnya Lanjut Usia bahagia, sejahtera dihari tua. 

                                                           
3
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b. Misi UPTD PSLU lampung 

1) Meningkatkan pelayanan fisik lanjut usia melalui pemenuhan pelayanan 

sandang, pangan dan papan. 

2) Meningkatkan jaminan sosial dan perlindungan kepada lanjut usia (jompo). 

3) Meningkatkan hubungan yang harmonis antara sesame lansia, lansia 

dengan pegawai dan lansia dengan masyarakat.
4
 

4. Tujuan UPTD PSLU Lampung 

a. Tujuan Antara (Khusus) 

1)  Terpenuhinya kebutuhan pokok hidup sehari-hari, terpelihranya kesehatan 

fisik, mental dan sosial serta terpenuhinya akan pengisisan waktu luang. 

2) Terpenuhinya kebutuhan rohania dengan baik: 

a) Kebutuhan akan kasih sayang. 

b) Meningkatkan gairah hidup pada lansia. 

c) Kuatnya rasa kebersamaan diantaranya sesamanya. 

b. Tujuan Akhir (Umum) 

Terciptanya dan terbinanya kondisi sosial masyarakat yang dinamis yang 

memungkinkan terselenggaranya usaha penyantunan lanjut usia/ jompo 

terlantar, sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan meliputi 

ketentraman lahir dan batin.
5
 

 

                                                           
4
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5. Sasaran dan Kebijakan UPTD PSLU Lampung 

a. lanjut usia (jompo) yang telah berusia 60 tahun keatas, tidak mempunyai bekal 

hidup, pekerjaan, penghasilan, bahkan tidak mempunyai anak keluarga yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. 

b. Lanjut usia pada umumnya yaitu mereka yang berumur 60 tahun keatas bukan 

tergolong tidak mampu, tetapi memiliki masalahyang menyangkut beberapa 

segi kehidupan seperti:  kesehatan kerja, perumahan, jaminan hidup/jaminan 

sosial dan lain sebagainya. 

c. Keluarga dan masyarakat, terutama keluarga yang mempunyai orang tua yang 

telah berusia lanjut, dan masyarakat yang mau dan mampu berpartisipasi 

dalam penanganan lanjut usia. 

d. Berbadan sehat dan tidak mempunyai penyakit yang menular, syaraf/gila 

dengan surat keterangan dokter. 

e. Surat keterangan Lurah/Kepala desa setempat. 

f. Kebijakan:Penanggulan masalah kesejahteraan sosial kepada lanjut 

usia/jompo terlantar dalam panti dengan memberikan pelayanan: 

1) Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan sosial, sehingga mampu 

mendukung tumbuhnya sifat-sifat kemandirian masyarakat dalam 

meningkatkan sumber daya manusia. 

2) Memperluas jangkauan peayanan semakin adil dan merata. 

3) Meningkatkan professional pelayanan sosial, baik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat. 
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4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan sosial 

secara terarah, terancang, teroganisir dan melembaga atas dasar sodilaritas 

sosial, gotong royong dan swadaya. 

g. Strategi 

1) Profesionalisme. 

Yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kinerja sumber 

daya manusia (Pegawai/Petugas). 

2) Peningkatan kualitas pelayanan yang didukung oleh sarana dan prasarana, 

tenaga yang professional serta tersediannya sumber dana yang memadai. 

3) Melaksanakan pelayanan terpadu yaitu melibatkan intansi yang terkait 

seperti: Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Lembaga 

masyarakat lainnya. 

4) Kemitraan yaitu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang 

memiliki kemampuan sebagai sistem sumber. 

h. Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD PSLU Tresna Werdha 

Selain melaksanakan tugas pokoknya memberikan pelayanan lanjut usia dalam 

panti, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan lansia terhadap pelayanan soaial, 

maka program dan kegiatan PSLU mengalami pengembangan. Sehingga selain 

melaksanakan pelayanan sosial dalam panti juga melaksanakan pelayanan luar 

panti serta pelayanan pendidikan dan wisata rohani/amal kepada masyarakat. 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terperinci sebagai berikut: 
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1) Program pelayanan sosial Lanjut usia dalam panti 

Program ini merupakan program pokok dan utama yang menjadi tugas 

pokok PSLU Tresna Werdha, yakni memberikan pelayanan terhadaplanjut 

usia yang ada dalam panti .kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: 

a) Penerimaan 

 Penerimaan merupakan tahap pendekatan awal dalam pelaksanaan 

pelayanan meliputi kegiatan: identifikasi, seleksi, registrasi, pelaksanaan 

dan pengungkapan masalah, penempatan dalam wisma dan program. 

b) Bimbingan  

 Bimbingan dimaksud yakni sebagai proses memberikan informasi, 

mengajak, mendampingi dan memfasilitasi lanjut usia. Beberapa 

bimbingan yang dilaksanakan diantaranya: 

(1). Bimbingan fisik dan mental (Olahraga/senam lansia). 

(2). Bimbingan Sosial dan Keterampilan. 

(3). Bimbingan Rohani (Mental keagamaan. 

c) Pelayanan 

Kegiatan pelayanan merupakan proses pemberian tindak atau jasa yang 

dilaksanakan secara langsung, face to face diberikan kepada lanjut usia. 

Beberapa tindakan pelayanan yang diberikan antara lain: 

 (1) Pemeriksaan kesehatan obat-obatan. 

 (2) Pengungkapan masalah dan pengumpulan data. 

 (3) Pengawasan terhadap kelayakan dalam panti. 
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(4) Pengurusan pemakaman terhadap kelayakan yang meninggal   dunia. 

d) Penyantunan 

Kegiatan penyantunan merupakan proses pelayanan dalam bentuk 

penyiapan dan penyediaan bahan, barang, alat, sarana, prasarana serta 

berbagai kebutuhan klien. Beberapa hal yang disediakan dalam 

penyantunan diantaranya: 

(1) Kebutuhan sandang (pakaian) dan pangan (makanan bergizi) serta 

papan (perumahan/asrama/tempat tinggal yang aman, nyaman). 

(2) Alat, bahan kebersihan pelayanan dan wisma. 

(3) Kelengkapan wisma serta sarana prasarana lainnya.
6
 

6. Hak, Kewajiban, Kebutuhan dan Permasalahan Lanjut Usia 

a. Hak Lanjut Usia 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang kesejahteraan 

lanjut usia, pada BAB III Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), dikemukakan bahwa 

lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan, kepada lanjut 

usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi: 

1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual. 

2) Pelayanan kesehatan. 

3) Pelayanan kesempatan kerja 

                                                           
6
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4) Pelayanan pendidikan dan pelatihan.
7
 

5) Kemudahan dalam penggunaan fasilitas. 

6) Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum. 

7) Perlindungan sosial. 

8) Bantuan sosial. 

b. Kewajiban Lanjut Usia 

Lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 

Tentang kesejahteraan lanjut usia, pada BAB III Pasal 6 Ayat (2), selain 

kewajiban yang dimaksud tersebut, lanjut usia juga berkewajiban untuk: 

1) Membimbing dan member nasehat secara aktif dan bijaksana berdasarkan 

pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam 

rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya. 

2) Mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, 

keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus. 

3) Memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi 

penerus. 

c. Kebutuhan Lanjut Usia 

 Secara universal manusia mempunyai kebutuhan yang relative sama, baik 

dalam aspek jasmani, rohani maupun sosial. Berhubung manusia adalah 
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makhluk yang beragam, mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara 

individual, serta mempunyai kompleksitas permasalahan pribadi, maka terjadi 

adanya perbedaan yang mendasar secara persoalan terhadap kebutuhan maupun 

solusinya. 

Secara umum, kebutuhan lanjut usia dapat dikelompokan sebagai 

berikut:Secara data kelayanan yang ada di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar 

Lampung Selatan dari tahun-ketahun menurun dikarenakan anggaran yang 

berada di UPTD PSLU tidak memadai, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel.01 berikut. 

Tabel 01 

Data kelayan lanjut usia yang disantuni pada UPTD PSLU Tresna Werdha 

Bhakti Yuswa Lampung. 

 

No. Keterangan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Meninggal Dunia 246 Orang 298 Orang 544 orang 

2. Diambil Keluarga 39 orang 40 0rang 79 orang 

3. Pergi tanpa Izin 46 Orang 40 Orang 86 Orang 

4. Kelayanan Tahun 2017 40 orang 45 orang 
84 orang 

 

Dokumentasi UPTD PSLU Tresna Werdha Natar, Lampung Selatan tahun 

2017/2018
8
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7. Sarana dan Prasarana UPTD PSLU “Tresna Werdha” Lampung 

Table 02 

Sarana dan Prasarana di UPTD PSLU Lampung 

No  Sarana dan prasarana Banyaknya Keterangan 

1.  

2.  

3. 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

Tanah  

Tanah Makam 

Jalan Kelokasi Makam 

 

Fasilitas Gudang 

- Gedung kantor 

- Wisma  

- Ruang isolasi 

-Rumah dinas 

-Aula dan mess 

-Mushola 

-Poliklinik, local kerja, ruang fitness 

- Dapur umum 

-Gudang, gerasi, ruang genset dan 

pemandian jenazah. 

Alat transportasi 

-Roda 4 (4)/Ambulance 

-Roda 2 (2)/motor 

10. 930 M² 

   2. 400 M² 

        585 M² 

 

30 unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 unit 

1 unit 

Sertifikat 

Sertifikat 

- 

 

 

1 unit 

11 unit 

3 unit 

6 unit 

2 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

4 unit 

 

Tahun 1998 

Tahun 1997 

 

 

9
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8. Struktur Organisasi UPTD PSLU “TRESNA WERDHA” Dinas Sosial 

Provinsi Lampung 

Berdasarkan keputusan Gubernur No. 27 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 

2010 menetapkan struktur organisasi panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa 

Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Gambar 03. Bagan Strutur Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti  

Yuswa Natar Lampung Selatan. 

SUB. BAGIAN TATA 

USAHA 

Dra. Elly Yuniar 

NIP. 196106101986032007 

KEPALA 

DRS. MAMAN SUPARMAN, MM 

 NIP. 196602011993031006 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKSI PENYANTUNAN 

SUNARTO UTOMO. 

S.SOS 

NIP. 195905121985031016 

SEKSI PELAYANAN 

Dra. Anna Destiana, s. 

MM 

NIP. 

196712211993032006 
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Jumlah personalia yang bertugas pada PSLU Tresna Werdha Lampung Dinas Sosial 

Provinsi Lampung 2017 ada 20 PNS dan 4 orang tenaga kontrak dan 4 orang tenaga 

kerja sukarela. 

Keterangan: 

1 Orang Esalon III a. 

1 Orang Sub.Bagian TU Eselon IV a. 

2 Orang Ka.Seksi masing-masing Eselon Iva. 

17 Orang Staf Status PNS terdiri: 

13 Orang Tenaga Staf. 

3 Orang Tenaga Fungsional/Pekerja Sosial. 

1 Orang Satpam. 

4 Orang Tenaga Kontrak. 

4 Orang Tenaga Sukarela (TKS).
10

 

B. Penerapan Dzikir Sebagai Terapi Kesehatan Mental Lansia Di UPTD PSLU 

Natar Lampung Selatan 

1. Pelaksanaa Dzikir di Panti Sosial Tresna Werdha Natar  

Pelaksanaan dzikir ini di Panti Sosial Tresna Werdha pada saat kegiatan 

keagamaan yaitu hari senin dan kamis pukul 09.30 s/d 11.00, pada saat itu seorang 

ustadz membimbing para lansia untuk berdzikir bersama-sama.Sebelum kegiatan 

tausyiah dimulai, dan ustadz tersebut memberikan masukan tidak hanya berdzikir 
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pada saat jam kegiatan keagamaan,  melainkan setiap saat harus dilakukan nya 

dzikir, walapun sedang duduk, menonton tv, sebelum tidur dan tidak ada batasnya 

kecuali di tempat-tempat yang tidak dianjurkan berdzikir.
11

Saat melaksanakan 

wawancara kepada ustadz Ahmad Chudori selaku Instruktur Keagamaan. 

“Ya setiap hari senin dan kamispara lansia melaksanakan dzikir bersama-sama 

dengan saya, pada saat sebelum masuk  kegiatan tausyiah atau ceramah. Setelah 

itu saya ingatkan kembali sehabis kegiatan keagamaan untuk berdzikir terus setiap 

saat sehingga selalu ingat kepada Allah SWT, yang ikut berdzikir disini sebagaian 

saja mas, karna mbah-mbah disini mayoritas kurang atau sebelumnya tidak tau 

tentang keagamaan, dan ada yang malas untuk mengikuti kegiatan keagamaan di 

mushola, kecuali mbah-mbah yang tidak bisa berjalan”.
12

 

 

Bimbingan dzikir ini untuk lebih mengingat Allah SWT yang memberikan 

kesehatan bagi para lansia, memberikan ketenangan batin, kesehatan mental, dan 

dapat memberikan rasa aman, damai, nyaman dan tentram hatinya sehingga tidak 

ada lansia yang melamun atau bermalas-malas untuk beribadah kepada Allah 

SWT.Jadi pelaksanaan dzikir ini pada saat kegiatan keagamaan hari senin dan 

kamis.  

2. Sasaran Bimbingan Dzikir di Panti Sosial Tresna Werdha Natar 

Untuk semua lansia yang berada di Panti Sosial Tresna Werdha yang kondisinya 

bisa beraktivitas dengan baik mampu mengikuti kegiatan keagamaan pada saat 

hari yang ditentukandan yang ingin hati mereka menjadi tenang dan mental yang 

sehat, sehingga yang tidak bisa melakukan atau tidak ikut kegiatan keagamaan bisa 

dilakukan di dalam kamarnya masing-masing atau pada setiap saat lansia 

                                                           
11

Observasi, di UPTD PSLU Natar, Lampung Selatan, tanggal 07 Mei 2018 
12
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melakukan aktivitas yang dibarengi dengan berdzikir. Pada saat saya wawancara, 

penulis menanyakan tentang siapa saja sasaran yang mengikuti dzikir, ustadz 

Ahmad Chudori menjawab : 

“Ya salah satunya yang bisa beraktivitas dan mau mengikuti kegiatan keagamaan, 

dan terus ada niatan yang ingin  mengontrol dirinya sehingga bisa mudah untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari dengan mental yang sehat.Karena mbah-mbah 

disini kalau tidak terus diingatkan tentang beribadah pada malas-malas mas, maka 

dari itu selain ikut bimbingan dzikir setiap senin dan kamis saya anjurkan setiap 

hari-harinya berdzikir untuk selalu mengingat Allah bahwa masih diberikan 

nikmat kesehatan.”
13

 

 

Jadi yang mengikuti dzikir ini orang yang masih beraktivitas dan mau berdzikir 

pada setiap saat supaya dapat menjadikan hati yang tentram dan selalu mengingat 

kepada sang pencipta yaitu Allah SWT yang masih memberikan nikmat kesehatan 

kepada para lansia di panti sosial tersebut. 

3. Tujuan Berdzikir di Panti Sosial Tresna Werdha Natar 

Tujuannya dilaksanakan kegiatan keagamaan di Panti Sosial Tresna Werdha ini 

yang salah satunya tentang dzikir adalah untuk bisa mengontrol dirinya sendiri, 

untuk bisa dapat memaknai hidup disisa waktunya, memberikan kesehatan mental 

yang baik sehingga tidak ada masalah yang dihadapi semua lansia, serta untuk bisa 

lebih mendekatkan diri kepada Allah dan senangtiasa beribadah kepada Nya. 

Berikut hasil wawancara kepada Ibu Anna Destianna sebagai Seksi Pelayanan 

Panti : 

“Ya tujuannya diadakan kegiatan keagamaan yang mencakup tentang dzikir di 

Panti Sosial Tresna Werdha ini adalah yang paling utama  supaya para mbah-mbah 
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disini bisa mengerti tentang agama terlebih dahulu walapun cuman berdzikir 

setidaknya itu sudah  mengingat akan adanya Allah, memberikan hati yang tenang 

dan bisa dijadikan pegangan buat si mbah-mbah nya di kehidupan selajutnya,  

sehingga tidak ada masalah yang dihadapi oleh mbah-mbah di panti ini seperti 

kebanyakan menyendiri berantem dan melamun lebih baik berdzikir mengingat 

Allah.”
14

 

 

4. Bacaan Dzikir yang dibaca Oleh Lansia 

Bacaan dzikir dipanti sosial ini atau yang dibaca oleh lansia yang sudah diajarkan 

oleh ustadz kegiatan keagamaan ini adalah mencakup lafadz-lafadz tasbih 

diantaranya adalah kalimat Subhanallah (Maha Suci Allah), Alhamdulillah (Segala 

Puji bagi Allah), AllahuAkbar (Allah Maha Besar), dan Astagfirullah (Ampunilah 

Dosa-Dosa kami Ya Allah). Berikut hasil wawancara kepada ustadz : 

“Kalau bacaan yang saya berikan kepada si mbah ini yang mudah diucapkan oleh 

si mbahnya mas, seperti Laa ilaha illAllah dibaca 33 kali, Subhanallah 33 kali, 

Alhamdulillah 33 kali, AllahuAkbar 33 kali, Astagfirullah 33 kali, dan sholawat 

biasanya, lafadz-lafzd tahlil, tahmid dan tasbih ini. Yang penting sebisanya mbah 

untuk mengucapkan dzikir tersebut mas dan selalau ingat akan kuasanya Allah”.
15

 

 

 Daftar Nama klien Lansia yang diwawancarai 

Tabel. 04. 

Lansia yang di wawancarai sehat secara fisik maupun psikis 

 

No Nama Umur 

1. Bude Rustinah 70 

2. Mbah Tasmin 62 

3. Mbah Japarudin 73 
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Ibu Anna Destianna, Seksi Pelayanan di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung 

Selatan, Wawancara, 07 Mie 2018 
15

Ahmad Chudori, Instruktur Keagamaan di UPTD PSLU Natar, Lampung Selatan, 

Wawancara07 Mei 2018. 
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4. Mbah Sawiah 72 

5. Mbah Taslan 65 

 

 Dokumentasi: UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung 

Selatan pada tanggal 24 Mei 2018. 

 

Peneliti disini mewawancarai para lansia yang dipilih masalah sampel yang 

berada panti UPTD PSLU Tresna Werdha menanggapi dzikir sebagai metode 

terapi kesehatan mental lansia. 

Salah satunya lanisa bernama bude Rustinah usia beliau 70 tahun yang tidak mau 

di panggil mbah. Lansia dari Wisma Kenanga, beliau berasal dari Kedaton 

Bandar Lampung, beliau tinggal di panti sudah berjalan 2 tahun ini.
16

 Beliau 

menuturkan telah mengikuti kegiatan Keagamaan dipanti ini pada saat pertama 

kali beliau masuk Panti Sosial,beliau ditugaskan setiap senin dan kamis sebelum 

memulai keagamaan beliau selalu bertadarus Al qur’an di musola. Mengenai 

dzikir kata bude Rustinah : 

 “Saya selalu berdzikir mas setiap hari apalagi setelah solat wajib saya pasti 

melakukan dzikir untuk selalu mengingat Allah, karna niat saya tinggal dipanti 

ini untuk beribadah kepada Allah sampai saya tua disini, karna saya tidak 

memiliki suami mas saya tinggal dirumah sendirian dan banyak melamunnya, 

karena dirumah tidak ada kegiatan seperti di panti, jadi dari pada saya sering 

melamun  dirumah kurang sehat maka saya putuskan untuk tinggal di panti 

sosial.Allhamdulilah nya saya disini bisa tenang dan bahagia.Apalagi disini ada 

kegiatan keagamaan yang bisa memberikan saya tentram dan damai disini.”
17
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Observasi, di UPTD PSLU Natar, Lampung Selatan. tanggal 7 Mei 2018 
17

Bude Rustinah,  penghuni di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar, Lampung Selatan, 

Wawancarapada tanggal7mei 2018. 
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Selanjutnya peneliti mewawancarai mbah Tasmin, mbah Tasmin ini usia beliau 

62 tahun yang tinggal di wisma Nusa Indah, beliau asli orang Palembang, beliau 

yang dititipkan oleh anaknya suruh tinggal di panti Sosial dan beliau  sudah 5 

tahun ini tinggal di panti, tetapi 2 tahun yang lalu istri mbah Tasmin meninggal 

dunia, setelah istrinya meninggal beliau mengalami tekanan batin, karena beliau 

menganggap istrinyalah yang dari dulu sampai istrinya meninggal yang selalu 

menemani hidupnya mbah Tasmin, maka dari itu semenjak kepergian istrinya 

mbah Tasmin selalu menyendiri dan jarang makan, sehingga kesehatannya 

menurun sampai beliau dipindahkan ke wisma Nusa Indah. Berikut ini 

wawancara dengan mbah Tasmin mengenai Dzikir dan Kesehatan Mental : 

 “Saya sebelumnya dulu belum mengenal mas yang namanya berdzikir itu apa 

dan bagaimana dzikir itu bacaannya, tapi setelah 2 tahun terakhir ini 

Alhamdulillah saya selalu mengikuti kegiatan keagamaan yang sudah di 

jadwalkan oleh panti ini, dikarnakan saya dulu mempunyai istri disini dan 2 

tahun yang lalu istri saya meninggal dunia mas, hari-hari saya jadi sedih dan 

sering melamun dikamar, sampai berapa bulan kemudian saya dipindahkan dari 

kamar yang sebelumnya bersama istri saya ke wisma Nusa Indah ini mas bareng 

sama mbah-mbah lainnya. Disinilah saya mulai rajin beribadah  berdoa untuk 

istri saya, saya berdzikir mengingat Allah supaya diberikan kesehatan lahir batin 

dan tidak ada masalah seperti melamun dan menyendiri”.Karena menurut saya 

dzikir itu lah yang dapat menjadi tenang dan aman dihati saya.
18

 

 

 Penulis Juga mewawancari Mbah Japarudin, beliau adalah lansia yang tinggal di 

wisma Nusa Indah bersama mbah Tasmin, mbah Japarudin ini usianya 73 tahun 

dan sudah tinggal di panti sekitar 5 tahun, beliau asli orang Medan yang 

merantau di Jakarta dan pindah ke Lampung memutuskan tuanya di panti sosial 

                                                           
18

 Mbah  Tasmin, penghuni diUPTD PSLU Tresna Werdha Natar, Lampung  Selatan, 

Wawancara pada tanggal 24 Mei 2018 
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ini. Setelah peneliti mengenal mbah Japarudin, peneliti bertanya mengenai Dzikir  

dan Kesehatan Mental : 

 “kata beliau sebelum masuk dipanti ini beliau tinggal dan hidup dijakarta, disana 

saya dulu kerja jadi sopir taksi mas dijakarta, tetapi saya ada masalah  dan saya 

pindah ke lampung  tinggal ditemapat saudara saya, tetapi saya  tidak betah dan 

punya tekanan batin karna ikut orang itu tidak enak mas walapun itu saudara saya 

sendiri. singkat cerita saya mau dititipkan di panti jompo yang berada di Natar 

ini, kata saya yang penting panti jompo ini bisa membawa saya tua kelak dan ada 

tempat beribadah untuk saya, dan disini lah saya mulai beribadah kembali mas 

mengingat akan adanya Allah yang setiap hari dari dulu sampai sekarang saya 

masih diberikan kesahatan dan umur panjang sampai saat ini. Maka dari itu saya 

disini setiap saat setiap sehabis solat tidak lupa untuk berdzikir kepada Allah, 

dimana pun pada saat duduk, mau tidur dan beraktivitas sehari-hari harus 

dibarengi dengan berdzikir, karena disini juga  pasti ada masalah tekanan batin 

dengan teman sekamar atau merasa jenuh, tetapi dengan selalu berdzikir 

mengingat Allah saya kembali lagi tenang hatinya mas. Tutur mbah Japarudin”
19

 

 

Kemudian penulis juga mewawancarai mbah Sawiah yang berumur 72 tahun, 

yang tinggal di wisma Melati.Dengan pertanyaan yang sama dengan mbah 

Tasmin dan mbah Japarudin,. Kata mbah Sawiah menuturkan : 

 “Menurut saya dzikir itu bisa memberikan saya ketenangan batin karna sering 

sekali namanya sudah tua sama mbah-mbah yang dikamar sering berantem adu 

mulut dengan mbah yang lainnya, sehingga membuat saya menjadi kesel, jengkel 

yang berdampak pada kesehatan cuman gara-gara masalah sepele. Jadi dari pada 

berantem apa murung dikamar mending saya mengikuti kegiatan agama walapun 

seminggu dua kali setidaknya bisa melakukan dzikir bersama ustadz sehingga 

masalah-masalah yang ada di wisma dengan mbah-mbah yang lain nya bisa 

terobati. Karna dzikir bisa menjadi benteng hidup kita sehari-harinya”.
20

 

 

 Dan yang terakhir penulis bertanya dengan mbah Taslan yang tinggal di wisma 

Dahlia.Mbah Taslan ini usianya 65 tahun, beliau aktif dikegiatan keagamaan 
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 Mbah Japarudin,  penghuni di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar,  Lampung  Selatan, 

Wawancara pada tanggal 24 Mei 2018 
20

Sawiah, penghuni di UPTD PSLU Tresna Werdha  Natar, Lampung Selatan, Wawancara28 

Mei 2018 
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yang setiap senin dan kamis selalu berangkat ke musola yang ada di panti.Kata 

beliau mengenai dzikir : 

 “Menurut beliau : sehat mental itu dengan selalu beribadah kepada Allah karena 

dia lah (Allah) yang memberikan nikmat kesehatan sampai beliau tua seperti ini, 

saya dari petang sampai sore selalu berdzikir mengingat akan kuasa Allah, oleh 

sebab itu saya sering mengajak para mbah-mbah disini selalu rajin beribadah dan 

ikut kegiatan keagamaan walapun saya juga masih sama-sama belajar daripada di 

kamar melamun gak ada kegiatan”.
21

 

 

5. Respon Lansia setelah melakukan Dzikir 

Dari yang diteliti di atas oleh penulis, terdapat empat respon baik yang diperoleh 

oleh lansia diantara lain, yang petama jarang marah, bisa mengendalikan emosi, 

sabar menghadapi masalah, masalah dengan orang sekamar maupun lingkungan, 

yang kedua bebas dari ketegangan dan kecemasan,dapat menyesuaikan diri pada 

kenyataan hidup.Seperti yang diutarakan oleh ibu Anna destianna : 

“Allhamdulillah, sebagaian kecil si mbah sudah bisa merasakan hal yang positip 

yang mencakup kegiatan keagamaan salah satunya dengan berdzikir, misalnya 

tidak mudah marah dan bisa mengendalikan emosinya, dan yang terpenting tidak  

melamun”.
22

 

 

Mereka menganggap semua penghuni panti adalah teman baik semua, yang 

ketiga adalah dapat berhubungan dengan lansia yang lain dan saling tolong 

menolong, mempunyai rasa kasih sayang dan butuh disayangi, tidak gampang 

mengeluh, tidak gampang putus asa dikarnakan mereka yakin bahwa Allah 

adalah penyelamat dunia, dan yang ke empat  mempunyai spiritual dan agama 
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Taslan, penghuni di UPTD PSLU Tresna Werdha  Natar, Lampung Selatan, Wawancara  31  

Mei 2018 
22

Anna Destianna, Seksi Pelayanan di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung 

Selatan.Wawancara  4 Juni 2018 
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agama, lebih-lebih bisa mengontrol diri dan lebih bisa menenangkan mental 

karna ingat kepada Allah SWT. 

6. Faktor penghambat dalam melakukan penelitian 

a. Kurangnya pembimbing agama untuk kegiatan keagamaan 

b. Kurangnya dorongan agama oleh petugas panti kepada para lansia 

c. Susah untuk berkomunikasi dengan para lansia yang diwawancarai 

d. Kebanyakan lansia yang tidak mengerti tentang agama 

 


