
 



 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL 

NOMOR  7  TAHUN  2020 

TENTANG 

 

PEDOMAN OPERASIONAL ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL 

LANJUT USIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 

Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi  

Rehabilitasi Sosial, perlu menetapkan Peraturan 

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial tentang 

Pedoman Operasional  Asistensi Rehabilitasi Sosial  

Lanjut Usia ; 

   

Mengingat : Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi 

Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor….). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI 

SOSIAL TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL 

REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA 

 

 

 



 

Pasal 1 

Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 

dimaksudkan sebagai acuan bagi satuan kerja di lingkungan Direktorat 

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Pemerintah Daerah, Lembaga 

Kesejahteraan Sosial,   komunitas serta masyarakat dalam pelaksanaan 

kegiatan perencanaan, implementasi, supervisi, monitoring dan evaluasi 

Asistensi Rehabilitasi Sosial  Lanjut Usia. 

 

Pasal 2 

Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial ini. 

 

Pasal 3 

Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Lanjut Usia disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I PEDOMAN UMUM  

b. BAB II PEDOMAN OPERASIONAL  

c. BAB III MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL 

c. BAB IV PERUBAHAN NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL 

LANJUT USIA 

d. BAB V KETENTUAN PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal 4 

Penganggaran dan pelaksanaan Pedoman Operasional Asistensi 

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dibebankan pada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja dilingkungan 

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. 

 

Pasal 5 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  Jakarta 

pada tanggal  21 Desember 2020 

DIREKTUR JENDERAL 

REHABILITASI SOSIAL 

 

HARRY HIKMAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN  

 
Peraturan  Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial  Nomor 7 Tahun 2020  

tentang Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi  Sosial Lanjut Usia 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

   
 

 

 
 

   
 

 

PEDOMAN OPERASIONAL 

ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL 

KEMENTERIAN SOSIAL 
TAHUN 2020 



 
 
 

BAB I 

PEDOMAN UMUM  

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Jumlah PPKS dari tahun ketahun terus meningkat. Berdasarkan data 

populasi yang tersedia, terdapat total sekitar 75,04 juta jiwa PPKS. Angka 

populasi ini merupakan kumulatif dari 5 (lima) kluster PPKS yang terdiri dari: 

kluster Anak sebesar 27,4 juta jiwa (DTKS, 2019), Penyandang Disabilitas 30,4 

juta jiwa (Susenas, 2018), Korban Penyalahgunaan Napza 3,6 juta jiwa (BNN & 

Puslitkes UI, 2019), Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang 1,04 juta jiwa 

(Direktorat TSKPO, 2019), dan Lanjut Usia 12,6 juta jiwa (DTKS  2019).   

Dari data tersebut, tampak bahwa terdapat sekitar 27,8% warga negara 

Indonesia dari total penduduk 270-an juta yang belum dapat melaksanakan 

“fungsi sosialnya secara wajar dalam lingkungan sosialnya” karena mengalami 

suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak dapat berpartisipasi 

penuh dalam setiap aspek kehidupan yang membuat mereka memerlukan 

pelayanan kesejahteraan sosial. 

Keterbatasan yang dihadapi oleh kelompok rentan seperti penyandang 

disabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, korban 

penyalahgunaan Napza, serta tuna sosial dan korban perdagangan orang 

adalah dalam mengakses kebutuhan dasarnya  

Jika dipahami dari perspektif Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 

tentang Pekerjaan Sosial, maka itu artinya terdapat sekitar 27,8% penduduk 

Indonesia yang sedang berada dalam kondisi tertentu yang membuat mereka 

tidak mampu: (1) memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, (2) melaksanakan 

tugas dan peranan sosialnya, serta (3) mengatasi masalah dalam 

kehidupannya.   

 

B. Dasar Hukum 

 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut 

Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 

http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu011.doc


sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4720); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika   (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2019, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5294); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); 

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 

http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu011.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu011.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu011.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/12pp039.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/15pr046.pdf


tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); 

 

C. Pengertian 

 

1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan 

untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 

2. Asistensi Rehabilitasi Sosial  yang selanjutnya disebut ATENSI adalah 

layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis 

keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan 

pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan 

anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental 

spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial 

dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.  

3. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, 

keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak 

dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi 

masalah dalam kehidupannya.  

4. Program Rehabilitasi Sosial adalah program yang bersifat holistik, 

sistematik, dan terstandar untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, 

keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.  

5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS 

adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang 

karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun 

sosial secara memadai dan wajar. 

6. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, 

dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat 

kompetensi. 

7. Pendamping Rehabilitasi Sosial adalah sumber daya manusia kesejahteraan 

sosial yang meliputi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan 

sosial, dan penyuluh sosial yang bekerja di bidang ATENSI.  

8. Sentra Layanan Sosial yang selanjutnya disebut Serasi adalah layanan 

sosial yang terintegrasi bagi PPKS untuk dapat memenuhi kebutuhan dan 

memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapi secara efektif, efisien, 

dan berkelanjutan melalui rujukan atau penyelesaian secara langsung. 

9. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah 

organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik 

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.  

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang sosial. 



 

D. Tujuan 

  

Pedoman umum Atensi bertujuan untuk memberikan pemahaman dan 

penjelasan serta menjadi media rujukan bagi penyelenggaraan Asistensi 

Rehabilitasi Sosial (ATENSI). 

 

E. Manfaat 

 

1. Sebagai acuan bagi Direktorat di lingkungan Ditjen Rehsos dalam 

menyusun pedoman operasional, modul-modul teknis dan peraturan lain 

terkait implementasi ATENSI. 

2. Sebagai acuan bagi balai besar/balai/loka di lingkungan direktorat 

rehabilitasi sosial dalam melaksanakan ATENSI 

3. Dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan ATENSI 

4. Sebagai acuan bagi kementerian/lembaga terkait. 

  

 

 

  



II. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 

 

A. Layanan Tidak Langsung 

Program Rehabilitasi Sosial melalui layanan tidak langsung dilaksanakan oleh 

Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi sosial Kementerian 

Sosial melalui:   

a. Kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, publikasi,sosialisasi, 

edukasi, dan perluasan informasi Program Rehabilitasi Sosial di seluruh 

sektor dan masyarakat. 

Pada dasarnya Kampanye merupakan suatu proses dirancang secara 

sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang 

waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang 

telah ditetapkan. Sedangkan kampanye sosial merupakan serangkaian 

proses komunikasi terencana bersifat non komersil dalam kurun waktu 

tertentu yang berisi pesan tentang masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat. 

b. Bimbingan teknis kompetensi bagi pengelola dan Pendamping 

Rehabilitasi Sosial 

Bimbingan teknis kompetensi ditujukan bagi pengelola dan pendamping 

ATENSI dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM baik yang bekerja 

di balai besar, balai/loka, maupun LKS agar dapat melaksanakan 

ATENSI sesuai dengan prosedur. 

c. Refleksi kebijakan 

Refleksi kebijakan dilaksanakan berdasarkan kasus permasalahan yang 

terjadi di masyarakat, yang kemudian akan berimplikasi pada 

rekomendasi kebijakan ATENSI PPKS.  

d. Supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan 

Dalam pelaksanaan program ATENSI perlu dilakukan supervisi, 

monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program ATENSI berjalan 

dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Supervisi dilakukan dengan 

tujuan agar balai besar/balai/loka/LKS terdampingi dalam pelaksanaan 

ATENSI sesuai dengan pedoman operasional. Monitoring dilakukan 

untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan oleh balai/loka 

dengan rencana yang sudah disusun. Evaluasi bertujuan untuk menilai 

keberhasilan pelaksanaan atensi berdasarkan indikator kinerja yang 

sudah ditetapkan dan memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan 

ATENSI.  

e. Perumusan pedoman umum dan pedoman operasional 

Dalam melaksanakan program ATENSI diperlukan petunjuk teknis yang 

memadai. Petunjuk teknis tersebut akan direvisi dari yang sudah ada 

atau menyesuaikan dengan kebijakan pelaksanaan ATENSI secara 

umum. 

f. Rapat koordinasi teknis 



Rapat koordinasi teknis merupakan upaya pembahasan bersama dalam 

penanganan permasalahan yang merupakan tanggung jawab berbagai 

pemangku kepentingan terkait. Kegiatan rapat koordinasi teknis 

bertujuan untuk terjalinnya koordinasi yang baik antar pemangku 

kepentingan dan terlaksananya ATENSI yang komprehensif dengan 

pihak-pihak terkait. 

g. Advokasi sosial 

Suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi, dan 

menyakinkan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan 

peran tanggungjawabnya dalam pemenuhan hak PPKS.  

 

B. Layanan langsung 

Program Rehabilitasi layanan langsung dilakukan oleh balai 

besar/balai/Loka di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 

melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).  

Dalam melaksanakan ATENSI balai besar/balai/Loka di lingkungan 

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dapat bermitra dengan unit pelaksana 

teknis daerah dan lembaga kesejahteraan sosial. Unit pelaksana teknis 

daerah dapat melaksanakan ATENSI secara mandiri dengan supervisi dari 

Kementerian Sosial. 

Program rehabilitasi sosial yang melalui layanan langsung 

dilaksanakan melalui ATENSI dalam bentuk: 

1. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak 

Merupakan upaya untuk membantu memenuhi standar kebutuhan PPKS 

untuk dapat hidup layak secara fisik, mental, dan psikososial. 

Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak dilakukan dengan cara 

memberikan bantuan sosial, bantuan sarana, dan prasarana dasar, 

serta bantuan kebutuhan dasar lainnya.  

Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: 

a. sandang dan pangan; 

b. tempat tinggal sementara; dan 

c. akses kesehatan, pendidikan, dan identitas. 

 

2. Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak 

Merupakan layanan pemenuhan kasih sayang, keselamatan, kelekatan, 

dan kesejahteraan. 

Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak dilakukan dengan cara 

merawat, mengasuh dan memberikan perhatian yang berkelanjutan, 

serta memberikan bantuan sarana dan prasarana perawatan sosial 

dan/atau pengasuhan anak. 

 

3. Dukungan keluarga 

Merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga 

berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan keterampilan 



pengasuhan anak dan/atau perawatan sosial, keterampilan berelasi 

dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang 

dihadapi. 

Dukungan keluarga dilakukan dengan memberikan pendampingan 

kepada keluarga dan/atau penguatan kapabilitas dan tanggung jawab 

sosial keluarga serta memberikan bantuan perlengkapan bagi keluarga 

atau anggota keluarga. 

Dukungan kepada keluarga terdiri atas: 

a. keluarga sendiri; dan/atau 

b. keluarga pengganti. 

 

Dukungan terhadap keluarga sendiri meliputi: 

a. mediasi keluarga; 

b. preservasi keluarga; 

c. reunifikasi; 

d. lingkar dukungan antarkeluarga;  

e. dukungan kelompok sebaya; dan/atau 

f. temu penguatan anak dan keluarga. 

 

Dukungan terhadap keluarga pengganti meliputi: 

a. reintegrasi; 

b. fasilitasi pengasuhan oleh keluarga pengganti; 

c. lembaga rujukan berbasis temporary shelter; dan/atau 

d. advokasi sosial. 

 

4. Terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual 

Terapi fisik dilakukan untuk mengoptimalkan, memelihara, dan 

mencegah kerusakan atau gangguan fungsi fisik. 

Terapi fisik dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut dan 

terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan dan terapi 

olahraga. 

Terapi psikososial merupakan kumpulan terapi untuk mengatasi 

masalah yang muncul dalam interaksi PPKS dengan lingkungan 

sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat. 

Terapi psikososial dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi 

untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, 

dan sosial, serta dukungan alat bantu. 

Terapi mental spiritual merupakan terapi yang menggunakan nilai-nilai 

moral, spiritual, dan agama untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan 

jiwa dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi. 

Terapi mental spiritual dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, 

ibadah keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan harmoni dengan 

alam, serta dukungan alat bantu. 

 



5. Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan 

Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan merupakan 

usaha pemberian keterampilan kepada PPKS agar mampu hidup 

mandiri dan/atau produktif. 

Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan dilakukan 

dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, dan 

menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, 

bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi, serta 

mengembangkan jejaring pemasaran. 

 

6. Bantuan sosial dan asistensi sosial 

Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa 

kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak 

mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. 

Asistensi sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, jasa 

pelayanan, dan/atau jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, 

kelompok atau masyarakat yang berpendapatan rendah sampai dengan 

berpendapatan tinggi. 

 

7. Dukungan aksesibilitas 

Dukungan Aksesibilitas merupakan upaya untuk membantu PPKS 

memperoleh akses yang setara terhadap peralatan, pelayanan publik, 

serta lingkungan fisik dan nonfisik. 

Dukungan Aksesibilitas dilakukan dengan cara melaksanakan 

sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi sosial kepada pemangku kepentingan 

serta penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar 

aksesibilitas. 

 

Pemberian layanan ATENSI menggunakan metode manajemen kasus. 

Manajemen kasus merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan 

melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan/atau 

kesejahteraan yang kompleks terkait PPKS secara tepat, sistematis, dan 

tepat waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan 

pelayanan. Proses manajemen kasus dilakukan supervisi pekerjaan sosial 

oleh Pekerja Sosial. Dalam hal terjadi situasi darurat, layanan ATENSI dapat 

diberikan melalui respon kasus. 

 

C. Sasaran  

Sasaran Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 5 (lima) klaster, yaitu : 

1. Anak yang memerlukan perlindungan Khusus, anak jalanan, balita yang 

ditelantarkan, anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial.  

2. Penyandang disabilitas (Fisik, Mental, Intelektual, dan Sensorik dan 

ganda atau multi).    



3. Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (Gelandangan, Pengemis & 

Pemulung, Orang dengan HIV/AIDS, Korban Tindak Kekerasan, Korban 

Perdagangan Orang, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan dan Eks 

Narapidana Teroris, Tuna Susila, dan Kelompok Minoritas).  

4. Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 

dan  

5. Lanjut usia (Lanjut Usia Non-Potensial dan Lanjut Usia potensial) 

 

 

III. PELAKSANAAN ATENSI 

 

A. Tujuan 

 

Pelaksanaan ATENSI bertujuan untuk mencapai keberfungsian sosial 

individu, keluarga, dan komunitas dalam: 

1. memenuhi kebutuhan dan hak dasar; 

2. melaksanakan tugas dan peranan sosial; dan 

3. mengatasi masalah dalam kehidupan. 

 

B. Pelaksanaan 

 

1. Pelaksanaan ATENSI dilakukan oleh balai besar/balai/loka Rehabilitasi 

Sosial.  

2. Pelaksanaan ATENSI yang dilakukan oleh balai besar/balai/loka dapat 

bermitra dengan unit pelaksana teknis daerah dan LKS. 

3. Unit pelaksana teknis daerah dapat melaksanakan ATENSI secara 

mandiri dan dilakukan supervisi dari Kementerian Sosial. 

 

C. Layanan ATENSI 

 

Layanan ATENSI menggunakan pendekatan berbasis:  

1. keluarga 

2. komunitas; 

3. residential. 

 

D. Sasaran ATENSI 

 

Sasaran dan Kriteria ATENSI meliputi: 

1. Sasaran ATENSI meliputi: 

a. individu; 

b. keluarga; 

c. kelompok; dan/atau 

d. komunitas. 

2. Kriteria: 



a. kemiskinan;  

b. ketelantaran;  

c. disabilitas;  

d. keterpencilan;  

e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;  

f. korban bencana; dan/atau  

g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. 

 

 

E. Mekanisme 

Mekanisme pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial dapat dilihat pada bagan 1. 

 

 
Sumber: paparan Dirjen Rehabilitasi Sosial, Desember 2020 

 

Berdasarkan bagan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. fasilitasi akses 

Fasilitasi akses dapat berasal dari: 

a. rujukan 

Rujukan dapat bersumber dari perorangan, kepolisian, rumah sakit, panti 

sosial, LKS dan/ataumasayarakat 

b. laporan pengaduan  

laporan pengaduan dapat bersumber dari Contact Centre, datang sendiri, 

media online dan atau sumber lainnya.dan/atau 

c. penjangkauan kasus 

Penjangkauan kasus dapat bersumber dari pekerja sosial, Tim Reaksi 

Cepat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial 

Masyarakat, dan pendamping sosial lainnya seperti pendamping Program 

Keluarga Harapan dan pendamping Bantuan Sosial Pangan, dan pilar-pilar 

sosial lainnya.  



 

2. Pendekatan awal dan kesepakatan bersama 

Pendekatan awal dan kesepakatan bersama  meliputi: 

a. Asesmen awal 

Asesmen merupakan tahapan pemeriksaan mendalam dan seksama 

mengenai permasalahan dan kebutuhan klien dan/atau pihak-pihak yang 

memiliki pengaruh terhadap klien seperti keluarga, teman sebaya, dan 

pihak-pihak lainnya.Asesmen meliputipermasalahan dan kebutuhan klien 

terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, terapi, perawatan sosial dan/atau 

dukungan keluarga.  Asesmsen dilakukan secara berkelanjutan sebagai 

dasar dalam penyusunan rencana intervensi yang tepat.   

Asesmen dilaksanakan secara komprehensif meliputi kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan PPKS melalui 

wawancara dengan PPKS, keluarga, masyarakat dan pihak terkait 

lainnya menggunakan instrumen yang sudah ditetapkan.  

b. Asesmen dilakukan di tempat yang aman dan nyaman bagi PPKS. 

c. Menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk memudahkan 

PPKSdalam menyampaikan informasi. 

d. Asesmen dapat menggunakan berbagai instrumen seperti ecomap, 

genogram, histrory map, dan sebagainya sesuai dengan 

permasalahannya. 

e. Menggali informasi tambahan melalui kunjungan rumah dan kunjungan 

ke pihak-pihak yang relevan dengan masalah PPKS. 

 

b. Respon kasus 

Respon kasus, hal ini dilakukan dalam situasi darurat dan situasi krisis 

yang memerlukan respon cepat melalui assemen cepat. Respon darurat 

dapat berupa : rescue/safety, medis, psikologis, alat bantu, penterjemah 

bahasa isyarat.  

 

c. Kesepakatan awal 

Kesepakatan awal merupakan serangkaian kegiatan dalam melakukan 

kontak awal dengan calon PPKS melalui Identifikasi/verifikasi kasus 

dan/atau respon darurat. Identifikasi/verifikasi kasus merupakan proses 

pengungkapan dan pemahamn PPKS untuk memastikan apakah PPKS 

tersebut membutuhkan pertolongan. Identifikasi/verifikasi dilakukan 

dengan kegiatan verifikasi kasus melalui home visit, kunjungan ke 

lembaga, ruang publik. Respon darurat dilakukan dalam situasi darurat 

dan krisis yang memerlukan respon cepat melalui asesmen cepat. 

Respon darurat dapat berupa rescue, safety, medis, dan psikologis.   

Kesepakatan bersama merupakan persetujuan antara PPKS sebagai 



calon klien dengan pekerja sosial untuk melanjutkan program pelayanan 

ATENSI. Kesepakatan bersama berupa kontrak layanan (informed 

consent), persetujuan keluarga/orangtua/wali. Kesepakatan ini diperlukan 

untuk melindungi PPKS dari tindakan malpraktik serta melindungi pekerja 

sosial dari konsekuensi hukum akibat dari layanan yang diberikan.   

 

3. Asesmen komprehensif dan berkelanjutan 

Asesmen komprehensif dan berkelanjutan meliputi: 

a. medis; 

b. legal; 

c. fisik; 

d. psikososial; 

e. mental; 

f. spiritual; 

g. minat dan bakat;  

h. penelusuran keluarga; dan/atau 

i. aspek lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan masalah. 

 

4. Perencanaan layanan sosial 

Perencanaan layanan sosial dilakukan dengan: 

a. pemetaan sistem sumber; 

b. penyusunan rencana layanan sosial; dan 

c. penetapan bersama. 

 

5. Implementasi 

Implementasi dilakukan dengan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau 

residensial. 

a. Basis keluarga 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang merupakan 

lembaga sosialisasi pertama dan utama dalam masyarakat yang berperan 

penting dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Pada posisi 

tersebut keluarga memiliki fungsi-fungsi berikut:  

1) Keluarga sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis; 

2) Keluarga sebagai tempat berlindung yang utama; 

3) Keluarga sebagai tempat PPKS untuk menjalankan peran dan 

mengaktualisasikan dirinya; 

4) Keluarga yang baik, harmonis dan bahagia sebagai tempat bagi 

PPKS dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosialnya; dan 

5) Keluarga yang tidak peduli, tidak harmonis, dan penuh konflik akan 

beresiko bagi kesehatan fisik dan psikis PPKS.  

 

Melihat uraian di atas tampak bahwa keluarga merupakan tempat terbaik 

bagi PPKS yang harus didukung, didampingi dan diperkuat agar 

pemenuhan hak dan kebutuhan PPKS dapat terwujud. Keluarga yang 



memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial atau yang anggotanya 

memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial tersebar diberbagai provinsi. 

Balai/Loka TS-KPO yang memiliki jangkauan wilayah yang luas yang 

membuat Balai/Loka mustahil melakukan sendiri semua tahapan 

pelayanan ATENSI ditengah keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu 

Balai/Loka wajib bermitra dengan LKS dan mendayagunakan pekerja 

sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial serta sumber-sumber 

lokal lain yang tersedia dan memenuhi kualifikasi.  

 

Dengan demikian ATENSI berbasis keluarga dapat dimaknai sebagai 

pelayanan kepada PPKS yang dilaksanakan di dalam keluarga melalui 

dukungan LKS-LKS setempat yang bekerjasama dengan Balai/Loka. 

ATENSI dengan pendekatan berbasis keluarga dapat dilaksanakan 

melalui Dukungan Keluarga secara Intensif (Intensive Family Support) 

dan Layanan di Luar Keluarga Inti (Out of Home Care Services). 

Dukungan Keluarga secara Intensif dapat dilakukan melalui layanan 

mediasi keluarga, preservasi/pemeliharaan keutuhan keluarga, reunifikasi 

(orangtua, keluarga, kerabat), lingkar dukungan antar keluarga, dan 

dukungan komunitas seperti paguyuban. Layanan di Luar Keluarga Inti 

dapat dilakukan melalui layanan keluarga pengganti, lembaga rujukan 

berbasis temporary shelter seperti LKS atau fasilitas kesehatan dan 

advokasi. 

  

b. Basis Komunitas 

Pendekatan komunitas dengan mengoptimalkan peran LKS dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

1) Setiap masyarakat mempunyai potensi untuk mengatasi masalah 

kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri dengan mengorganisir 

diri untuk mengelola sumber daya manusia, alami dan sosialnya.  

2) Komunitas merupakan lingkungat terdekat bagi PPKS dalam 

pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis.  

3) Komunitas yang memiliki kesadaran bersama akan melindungi PPKS 

dari kerentanan, stigma dan diskriminasi. LKS menjadi penggerak 

utama bagi keluarga dan komunitas untuk mendampingi/mengasuh 

PPKS.   

4) Komunitas dengan demikian merupakan sumber pertolongan terdekat 

dengan keluarga PPKS yang harus dikuatkan melalui LKS agar lebih 

sensitif dan responsif dalam mencegah dan menyelesaikan 

permasalahan yang dialami PPKS. 

 

c. Basis Residensial 

Pendekatan berbasis residensial mendorong Balai/Loka untuk 

memainkan peran sebagai alternatif terakhir dari kontinum pelayanan 

rehabilitasi sosial dan menjalankan fungsi sebagai pemberi dukungan 



bagi keluarga dan komunitas. Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan 

mengenai ATENSI berbasis residensial: 

1) Pelayanan berbasis institusi/ residensial merupakan alternatif terakhir 

setelah pelayanan berbasis keluarga dan komunitas.   

2) Layanan residential melalui Balai Rehsos, Panti Rehsos atau LKS 

menjadi kebutuhan bagi PPKS yang tidak memiliki keluarga atau 

ditelantarkan oleh keluarga atau keluarga yang tak mampu mengasuh 

PPKS karena permasalahan ekonomi dan sosial;  

3) Perawatan/Pengasuhan di Panti atau LKS dapat menjamin kualitas 

kesejahteraan sosial bagi terpenuhinya kebutuhan fisik, psikologis 

dan sosial PPKS yang dilaksanakan secara temporer; 

4) Layanan Residensial merupakan alternatif terakhir. Maka, UPT Pusat/ 

Balai sebagai centrelink/SERASI harus memfokuskan pelayanannya 

kepada meningkatkan kapasitas UPT Daerah & LKS agar lebih bisa 

memfokuskan kegiatannya pada penguatan dukungan keluarga agar 

PPKS terlantar/rentan/berkebutuhan khusus dapat sesegera mungkin 

kembali kepada keluarga. 

 

6. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring merupakan proses untuk memantau perkembangan aktivitas 

penyelenggaraan ATENSI. 

Evaluasi merupakan aktivitas penilaian secara keseluruhan pelaksanaan 

ATENSI yang telah dilaksanakan baik meliputi proses maupun indikator 

ketercapaian layanan program. 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang 

meliputi masukan, proses, keluaran, manfaat, dan dampak. 

 

7. Pascalayanan dan Terminasi 

Pascalayanan merupakan layanan lanjutan yang diberikan kepada PPKS 

setelah PPKS selesai mendapat layanan ATENSI.  

Layanan lanjutan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan PPKS 

dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sosialnya 

dan/atau mendukung lembaga rujukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan 

mantan PPKS. 

Pascal ayanan diberikan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial. 

Terminasi merupakan proses pengakhiran rangkaian program ATENSI 

dimana terjadi pemutusan layanan antara penyedia layanan dan PPKS. 

 

Dalam setiap tahapan ATENSI harus melalui supervisi pekerjaan sosial 

dilaksanakan oleh Pekerja Sosial yang memiliki kompetensi supervisi pekerjaan 

sosial. 

Jangka waktu pelaksanaan ATENSI diberikan berdasarkan hasil asesmen yang 

dilakukan oleh Pekerja Sosial. Selain berdasarkan hasil asesmen,  jangka waktu 

pelaksanaan ATENSI dapat diberikan berdasarkan hasil: 



a. konferensi kasus bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya; dan/atau 

b. konferensi keluarga yang melibatkan keluarga. 

 

F. Pendamping Pelaksanaan ATENSI 

 

ATENSI dilaksanakan oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial. Pendamping 

Rehabilitasi Sosial dikoordinasikan oleh Pekerja Sosial. 

Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan:  

a. tenaga kesejahteraan sosial; 

b. dokter; 

c. terapis; 

d. instruktur;  

e. perawat;  

f. psikolog;  

g. relawan sosial; 

h. penyuluh sosial; dan/atau 

i. tenaga profesional lainnya. 

Pendamping Rehabilitasi Sosial disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah 

daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat. 

 

G. Pendataan 

 

Sumber data penerima layanan ATENSI berasal dari data terpadu kesejahteraan 

sosial. 

Dalam hal penerima layanan ATENSI tidak terdapat dalam data terpadu 

kesejahteraan sosial layanan tetap dapat diberikan dengan ketentuan penerima 

layanan ATENSI harus segera dilaporkan ke dinas sosial daerah provinsi, dinas 

sosial daerah kabupaten/kota, atau Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke 

dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Tata cara pendaftaran PPKS dalam 

data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

H. Pembinaan dan Pengawasan 

 

Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan ATENSI di 

daerah provinsi. 

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan penerapan ATENSI di daerah kabupaten/kota. 

Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat: 

a. belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri 

berdasarkan permintaan bantuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-



masing; atau 

b. tidak melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri berdasarkan 

telaahan hasil pembinaan dan pengawasan melakukan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangan masing-masing. 

Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis sesuai dengan 

kewenangannya berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang dalam negeri. 

 

 

I. Pemantauan dan Evaluasi 

 

Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas 

langkah secara terpadu dalam pelaksanaan ATENSI.   

Pemantauan dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung 

melalui kunjungan dan observasi terhadap pelaksanaan ATENSI. 

Pemantauan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan 

ATENSI dan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. Pemantauan dilakukan 

secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota.  

Evaluasi pelaksanaan ATENSI dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah 

daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.  

Hasil evaluasi pelaksanaan ATENSI digunakan sebagai bahan:  

a. penyempurnaan ATENSI; 

b. perencanaan program dan anggaran; 

c. peningkatan mutu layanan Rehabilitasi Sosial; dan 

d. pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan. 

 

J. Pelaporan 

 

Pelaporan adalah suatu rangkaian kegiatan penyampaian data dan informasi 

yang terencana dan terjadwal.  

1. Pelaporan pelaksanaan Atensi yang dilaksanakan oleh balai besar/balai/loka 

dengan mekanisme sebagai berikut:  

a. komunitas/lembaga kesejahteraan sosial melaporkan pelaksanaan 

Atensi kepada balai besar/balai/loka sesuai wilayah kerjanya; dan 

b. balai besar/balai/loka melaporkan pelaksanaan Atensi kepada 

Kementerian Sosial cq. Direktorat Jenderal Rehabilitasi sosial. 

2. Pelaporan pelaksanaan Atensi yang dilaksanakan oleh gubernur dan 

bupati/wali kota wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai 

pelaksanaan ATENSI sesuai dengan kewenangannya. Laporan disampaikan 

ke Kementerian Sosial cq. Direktorat Jenderal Rehabilitasi sosial 

3. Pelaporan pelaksanaan Atensi mencakup:    

a. Proses kegiatan Atensi yang dilakukan; dan 



b. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran.  

4. Pelaporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

K. Pendanaan 

 

Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI yang menjadi tanggung jawab Menteri 

dibebankan pada: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan  

b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI di panti sosial daerah provinsi 

dibebankan pada:  

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan  

b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Dari keseluruhan mekanisme pelaksanaan Atensi dapat digambarkan dalam 

Logical Framework Atensi yang memberikan kejelasan bagaimana program 

ATENSI dapat memberikan output serta outcome/kinerja yang diharapkan. 

Logical Framework Atensi dapat dilihat pada bagan 2. 

 

 
Sumber: paparan Dirjen Rehabilitasi Sosial, Desember 2020 

 

Bagan 2 di atas menjelaskan kerangka berfikir dari Atensi yang menjadi alat 

analisis bagaimana Atensi merespon situasi berupa layanan sosial yang masih 

fragmentaris, dengan jangkauan terbatas, layanan yang merespon masalah aktual 

secara reaktif dengan lebih fokus pada kuratif dan rehabilitatif, layanan berbasis 

institusi/lembaga, dan terbatas pada satu layanan. 



Pada saat ini pemerintah dengan berbagai terobosan kebijakan, hasil riset, 

monitoring dan evaluasi serta dukungan berbagai anggaran, sumber daya manusia, 

sarana prasarana, peralatan dan teknologi maka dikembangkan strategi program: 

1. asistensi rehabilitasi sosial dengan 7 (tujuh) bentuk layanan; 

2. peningkatan kapasitas pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan sosial, dan 

sumber daya manusia; dan 

3. kampanye nasional Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia, Napza, dan 

Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.  

Berbagai program tersebut diarahkan pada sasaran subjek: 

1. individu penerima manfaat; 

2. keluarga penerima manfaat; 

3. kelompok/komunitas/ lembaga kesejahteraan sosial setempat,  

4. sumber daya manusia Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan 

lembaga kesejahteraan sosial.  

Output dari pelaksanaan Atensi berupa capaian jumlah: 

1. penerima manfaat yang memperoleh layanan ATENSI; 

2. keluarga penerima manfaat yang dilibatkan dalam ATENSI; 

3. kelompok/komunitas/lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan 

ATENSI; dan 

4. sumber daya manusia yang mendampingi ATENSI.  

Bukti capaian kinerja (outcome) pelaksanaan Atensi dapat diketahui dari: 

1. persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. 

a. persentase penerima manfaat yang mampu melakukan perawatan diri. 

b. persentase penerima manfaat yang mampu menyelesaikan masalah 

sosial psikologisnya  

c. persentase penerima manfaa yang mampu melakukan aktualisasi diri 

sesuai potensi yang dimiliki. 

d. persentase penerima manfaayang kembali ke keluarga. 

2. persentase penerima manfaat yang mampu melaksanakan 

pengasuhan/perlindungan sosial;  

3. persentase komunitas/lembaga kesejahteraan sosial yang mampu 

melaksanakan ATENSI; dan 

4. persentase sumber daya manusia yang mampu melaksanakan ATENSI. 

 

 

IV. SERASI 

 

Serasi dimaksudkan sebagai wahana bagi PPKS untuk mendapatkan layanan 

ATENSI secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Serasi dilaksanakan di 

lingkup nasional dan regional yang berfungsi: 

1. peningkatan inklusivitas dan penjangkauan; 

2. penguatan sumber pendanaan rehabilitasi sosial dari pemerintah daerah, 

masyarakat, LKS, dan/atau swasta. 

3. penanganan keluhan dan kejadian luar biasa yang cepat dan akurat; 



4. penyediaan data tunggal yang aspiratif; 

5. penyediaan Program Rehabilitasi Sosial yang integratif dan saling 

komplemen dengan program jaminan sosial, perlindungan sosial, dan 

pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin; 

6. kerja sama dan koordinasi program pusat dan daerah yang efektif; dan 

7. layanan sosial yang berbasis sistem. 

 

Serasi bertujuan: 

a. memudahkan akses PPKS  terhadap layanan ATENSI dan komunitas; 

b. menjadi layanan sosial lanjutan rujukan; 

c. menjadi layanan sosial responsif; 

d. meningkatkan kapasitas personal dan ketahanan keluarga agar PPKS 

terpenuhi hak dasarnya dan dalam keluarga; dan 

e. meningkatkan kapasitas unit pelaksana teknis daerah dan LKS dalam 

peningkatan ketahanan keluarga agar PPKS dapat segera kembali kepada 

keluarga. 

 

Serasi dilaksanakan oleh  balai besar/balai/loka di lingkungan Kementerian 

Sosial. Dalam menjalankan perannya balai besar/balai/loka bekerja sama 

dengan dinas/instansi terkait.  

Pelaksanaan Serasi menggunakan sistem teknologi, komunikasi, dan informasi 

yang terhubung dengan sistem layanan dan rujukan terpadu di daerah serta 

sistem informasi layanan sosial dasar yang dilaksanakan oleh perangkat 

daerah/unit pelaksana teknis daerah. 

Pelaksanaan Serasi oleh balai besar/balai/loka di lingkungan Kementerian 

Sosial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam pedoman 

operasional Serasi. 

 

V. TANGGUNG JAWAB 

 

Menteri memiliki tanggung jawab: 

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan ATENSI; 

b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan 

ATENSI; 

c. mengelola anggaran program yang bersumber dari Anggaran Pembiayaan dan 

Belanja Negara atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

pelaksanaan ATENSI;  

e. memberikan penguatan kepada lembaga penyelenggara pelaksanaan ATENSI; 

f. mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan 

ATENSI; 

g. memberikan bimbingan teknis bagi penyelenggara pelaksanaan ATENSI; 

h. melakukan koordinasi bagi penyelenggara pelaksanaan ATENSI; dan 



i. melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan dengan 

kementerian/lembaga terkait. 

Gubernur memiliki tanggung jawab: 

a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan 

pelaksanaan ATENSI di daerah; 

b. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah provinsi untuk 

penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah; 

c. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

pelaksanaan ATENSI di daerah;  

d. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan 

layanan ATENSI di daerah kabupaten/kota; 

e. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah sesuai 

dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan 

f. membangun sistem rujukan antarperangkat daerah terkait. 

 

Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab: 

a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan 

pelaksanaan ATENSI di daerah kabupaten/kota; 

b. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah kabupaten/kota 

untuk penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah kabupaten/kota; 

c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan 

ATENSI di daerah kabupaten/kota;  

d. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah 

kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada 

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

dalam negeri; dan membangun sistem rujukan antarperangkat daerah terkait. 
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KATA PENGANTAR 

 

Menjadikan Lanjut Usia Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat adalah visi bersama yang 

disepakati oleh masyarakat pegiat kelanjutusiaan dan pemerintah. Visi ini tertuang 

dalam Rancangan Strategi kelanjutusiaan 2020-2024 Upaya mencapai tujuan tersebut 

bukan langkah pendek, ini merupakan langkah dan upaya yang cukup Panjang. Dalam 

pencapaian tujuan tersebut diperlukan program program strategis baik yang dilakukan 

pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat. 

 

Salah satu program yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial adalah 

Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Lanjut Usia. Program ini merupakan terobosan 

baru dalam peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Lembaga 

Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan yang berbasis residensial, keluarga dan 

komunitas. ATENSI Lanjut Usia diharapkan dapat  menjadi program strategis yang 

dapat menstimulasi seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kepedulian 

kepada Lanjut usia.  

 

Harapan besar bersama, bahwa melalui program ATENSI akan lebih banyak lanjut usia 

yang akan mendapatkan pelayanan yang terintegrasi, membantu lembaga dan 

komunitas memberikan pelayanan yang lebih komprehensif, serta mendekatkan lanjut 

Usia ke Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA) yang merupakan representasi kehadiran 

Kementerian Sosial di setiap penjuru di Indonesia.  

 

Kiranya melalui Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia ini akan dapat membantu 

smemua pihak dalam melaksanakan Program ATENSI untuk mewujudkan Lanjut usia 

Indonesia Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat . 

 

 

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial  

 

 

 

 

Harry Hikmat 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Pada Tahun 2019 jumlah lanjut usia di Indonesia sudah mencapai 25,6 juta 

jiwa angka ini sudah mencapai 9,6 persen dari populasi penduduk di Indonesia. 

Pertumbuhan populasi lanjut usia yang terjadi di Indonesia sangat mempengaruhi 

berbagai aspek kehidupan lanjut usia. Apabila lanjut usia hidup dengan sehat maka 

lanjut usia dapat berperan aktif, produktif dan memberikan manfaat bagi keluarga 

dan masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya apabila lanjut usia hidup sakit-sakitan, 

tidak berdaya, dan tidak dapat melakukan aktifitas apapun, kondisi tersebut dapat 

membawa dampak negatife bagi lanjut usia maupun bagi keluarganya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Populasi Lanjut Usia di Indonesia 

 

 Situasi perkembangan populasi lansia tersabut yang tidak dapat dibiarkan 

begitu saja, atau tidak dilakukan apa-apa. Pemerintah atau Negara harus melihat 

bahwa pertumbuhan populasi penduduk khususnya lanjut usia harus diperhatikan 

dan diintervensi. Intervensi ini dapat berupa program langsung atau tidak langsung. 

Melihat latar belakang sejarah pelayanan lanjut usia, pada tahun 2006, pemerintah 

telah mencanangkan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia yang telah menyasar 

12.500 lanjut usia. Program tersebut dikembangkan cakupannya pada tahun 2008 

hingga berjumlah 26.000 lanjut usia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 
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Tahun 2006 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Program Jaminan Sosial Lanjut 

Usia berubah menjadi Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) yang khusus 

menyasar pada lanjut usia terlantar sebanyak 30.000 lanjut usia pada tahun 2009. 

Jumlah lanjut usia yang seharusnya mendapatkan ASLUT adalah 2 (dua) juta lanjut 

usia terlantar, namun dengan keterbatasan fiskal, anggaran untuk ASLUT masih 

sangat terbatas. 

 Dalam pengembangan program bagi lanjut usia, pemerintah melalui 

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menginisiasi Program Keluarga Harapan (PKH) 

komponen lanjut usia. Dengan lahirnya PKH komponen lanjut usia, cakupan jumlah 

lanjut usia yang mendapat PKH lanjut usia sebanyak 3 (tiga) juta lanjut usia dalam 

keluarga. Disisi lain, jumlah lanjut usia yang terdapat dalam Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat itu mencapai 12,9 juta lanjut usia (Sumber : 

DTKS, Januari 2019). Pada saat itu, masih terdapat 1,9 juta lanjut usia diluar 

keluarga yang belum mendapat intervensi dari PKH lanjut usia. Sebagai upaya 

alternatif, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 

(PROGRES LU) yang menyasar 27.460 lanjut usia diluar keluarga melalui Lembaga 

Kesejahteraan Sosial (LKS).  

Upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada lanjut usia baik 

melalui PKH lanjut usia maupun PROGRES LU masih mengalami banyak kendala, 

diantaranya duplikasi penerima program, inclusion error, exclusion error dan moral 

hazard dari pelaksana di lapangan. Sebagai upaya untuk meminimalisir kendala 

tersebut, pemerintah menginisiasi lahirnya program Asistensi Rehabilitasi Sosial 

Lanjut Usia (ATENSI LU). Melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI 

LU) diharapkan intervensi kepada lanjut usia dapat diperluas untuk meningkatkan 

kualitas lanjut usia di masa depan.  

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut 

Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4451); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja 

Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial; 

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Sosial; 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi 

Rehabilitasi Sosial. 

 

C. Definisi Operasional 

1. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam 

puluh) tahun atau lebih. 
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2. Lanjut Usia Mampu adalah Lanjut usia yang tidak memerlukan 

pertolongan orang lain.  

3. Lanjut Usia Tidak Mampu adalah Lanjut usia yang memerlukan 

pertolongan orang lain.  

4. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang dapat melakukan 

aktifitas sehari-hari tanpa memerlukan pertolongan dari orang lain. 

5. Lanjut Usia Non Potensial adalah Lanjut Usia yang dalam melakukan 

aktifitas sehari-hari masih memerlukan pertolongan dari orang lain. 

6. Lanjut Usia Kit adalah Paket bantuan operasional yang diperuntukan 

bagi Lanjut Usia dengan komposisi bantuan sandang, pangan, tempat 

tinggal, perlengkapan, dan vokasional.  

7. Pelaku Rawat (Caregiver) adalah individu yang tinggal bersama atau 

berada di sekitar lingkungan lanjut usia yang memiliki kemampuan umum 

dalam memberikan perawatan kepada lanjut usia secara profesional. 

8. Aksesibilitas adalah Pemberian kemudahan yang diberikan oleh 

lingkungan untuk menunjang aktifitas lanjut usia. 

9. Alat Bantu adalah peralatan yang dapat membantu lanjut usia 

mempermudah melakukan aktifitas sehari-hari 

10. Asistensi Rehabilitasi Sosial  yang Layanan rehabilitasi sosial yang 

menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau 

residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kehidupan layak, 

dukungan keluarga, perawatan sosial, terapi fisik,  terapi psikososial, 

terapi mental, pelatihan vokasional pembinaan kewirausahaan, bantuan 

sosial, asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.  

11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan 

untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 

12. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat 

PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat 

yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial 
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untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun 

sosial secara memadai dan wajar. 

13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami 

istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan 

anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 

sampai dengan derajat ketiga.  

14. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan 

dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. 

15. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan 

sertifikat kompetensi. 

16. Pendamping Rehabilitasi Sosial adalah seseorang yang ditugaskan 

untuk melakukan pendampingan kepada PPKS Rehabilitasi Sosial.  

17. Operator Data Lanjut Usia adalah Petugas yang diberi tanggungjawab 

untuk mencatat dan mengelola data lanjut usia sesuai unit satuannya.  

18. Sentral Layanan Sosial Lanjut Usia adalah layanan sosial yang 

terintegrasi bagi lanjut usia untuk dapat memenuhi kebutuhan dan 

memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapi secara efektif, efisien 

dan berkelanjutan melalui rujukan atau penyelesaian secara langsung. 

19. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya di 

singkat dengan LKS LU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial 

yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk 

oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 

berbadan hokum untuk memberikan pelayanan kepada lanjut usia.  

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang sosial.  

21. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi nama dan alamat 

yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu 

dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. 

22. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah Sekumpulan data 

terdiri atas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS), Penerima 

Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, dan Potensi Sumber Kesejahteraan 
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Sosial yang dikelola dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next 

Generation (SIKS Ng)  

23. Balai Dan Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah Unit Kerja 

Teknis yang berperan sebagai Pusat Koordinasi Regional Layanan Lanjut 

Usia, dan pemberi layanan langsung dalam pelaksanaan Asistensi 

Rehabilitasi Sosial  

24. Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA) adalah Lembaga yang dibentuk 

oleh masyarakat untuk memberikan layanan langsung kepada lanjut usia 

dan keluarganya 

25. Grha Lanjut Usia adalah adalah Lembaga yang dibentuk oleh 

pemerintah daerah untuk memberi layanan langsung kepada lanjut usia, 

baik lanjut usia mampu, lanjut usia tidak mampu, lanjut usia potensial 

dan lanjut usia tidak potensial.  

26. Pegiat Lansia adalah individu atau organisasi yang menaruh perhatian 

khusus dalam isu-isu kelanjutusiaan 

27. Profesional adalah Individu atau kelompok yang memiliki keahlian 

khusus dalam melakukan suatu kegiatan dengan cara yang spesifik, 

tertentu sesuai dengan bidang yang dilakukan.  

 

D. Tujuan Pedoman 

1. Panduan bagi Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Balai dan Loka 

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, Grha 

Lanjut Usia dan Pusat Santunan Keluarga dalam Pelaksanaan Asistensi 

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; 

2. Panduan masyarakat umum dan pemangku kepentingan untuk membantu 

peningkatan dalam pemenuhan hak-hak bagi lanjut usia; 

 

E. Manfaat 

1. Sebagai acuan bagi Balai dan Loka Rehabilitasi Sosial lanjut usia dalam 

menyusun petunjuk teknis, bahan kampanye sosial dan dokumen punlikasi 

lain terkait implementasi ATENSI. 
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2. Sebagai acuan bagi Balai dan Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dalam 

melaksanakan ATENSI 

3. Dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan ATENSI 

4. Sebagai acuan bagi kementerian/lembaga terkait. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 |  Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021 
 

BAB II 

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA 

 

A. Layanan Tidak Langsung  

Layanan tidak langsung Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang 

dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dalam bentuk 

kegiatan: 

1. Perumusan Pedoman Operasional 

Pedoman operasional merupakan turunan dari Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial yang kemudian 

dijabarkan ke dalam Pedoman Umum Asisteni Rehabilitasi Sosial. Pedoman 

operasional memuat tentang pedoman pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi 

Sosial Lanjut Usia bagi Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Balai dan 

Loka serta Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sebagai mitra dalam 

layanan kesejahteraan sosial di masyarakat. 

2. Rapat Koordinasi  

Rapat koordinasi teknis merupakan upaya pembahasan bersama dalam 

penanganan permasalahan yang merupakan tanggung jawab berbagai 

pemangku kepentingan terkait. Kegiatan rapat koordinasi teknis bertujuan 

untuk terjalinnya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan dan 

terlaksananya ATENSI yang komprehensif dengan pihak-pihak terkait 

3. Bimbingan Teknis 

Bimbingan teknis dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas sumber daya 

yang terlibat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial berupa 

pemberian materi spesifik untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan teknis. 

4. Kampanye Sosial 

Kampanye merupakan suatu proses dirancang secara sadar, bertahap dan 

berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan 

mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Kampanye sosial 

didesain sebagai upaya pencegahan masalah sosial dan peningkatan 

kesejahteraan sosial lanjut usia. Kampanye sosial dilaksanakan dengan 
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dengan berbagai metode komunikasi, edukasi dan pemberdayaan dengan 

melibatkan berbagai pihak yang mendukung dan berpengaruh dalam 

komunikasi publik.  

5. Advokasi Sosial 

Advokasi sosial dilakukan secara sistematik dan terorganisir untuk 

mempengaruhi, dan meyakinkan pemangku kepentingan dalam 

melaksanakan tugas dan peran tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak-

hak lanjut usia. 

6. Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Supervisi dilakukan untuk memastikan Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 

melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia berjalan sesuai dengan 

pedoman umum dan pedoman pelaksanaan yang berlaku. Selain itu perlu 

dilakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi untuk memberikan 

masukan kepada berbagai pihak dalam rangka meningkatkan layanan dengan 

lebih baik. Semua kegiatan yang dilaksanakan dibuatkan laporannya secara 

berjenjang. 

7. Refleksi Kebijakan 

Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia akan mendapatkan 

umpan balik dari berbagai pihak. Oleh karenanya perlu dilakukan feleksi atas 

berbagai masukan yang ada dan kemudian dirumuskan dalam kebijakan yang 

lebih baik dimasa yang akan datang. 

 

B. Layanan Langsung 

Layanan langsung Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan dalam 

bentuk Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI-LU) oleh Balai dan Loka 

lingkup Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Dalam melaksanakan layanan 

kepada PPKS Balai dan Loka dapat melaksanakan layanan secara langsung dan 

tidak langsung dengan bermitra dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU / PUSAKA). 

Pemberian layanan ATENSI-LU menggunakan metode manajemen kasus. 

Manajemen kasus merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan 

melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan/atau 
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kesejahteraan yang kompleks terkait PPKS secara tepat, sistematis, dan tepat 

waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan. 

Dalam hal terjadi situasi darurat, layanan ATENSI-LU dapat diberikan melalui 

respon kasus. 

Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dapat dilaksanakan dengan Asistensi 

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI-LU) dalam bentuk: 

 

1. Layanan Berbasis Keluarga 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan merupakan 

lembaga sosialisasi pertama serta utama dalam masyarakat yang mempunyai 

peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Keluarga 

memiliki peran bagi lanjut usia sebagi tempat untuk memenuhi kebutuhan 

fisik dan psikis lanjut usia, memberikan perlindungan yang utama lanjut usia, 

membantu lanjut usia menjalankan peran dan mengaktualisasikan diri. 

Keluarga yang baik, harmonis dan bahagia dapat meningkatkan kualitas 

kesejahteraan sosial lanjut usia melalui perawatan sedangkan keluarga yang 

tidak peduli, tidak harmonis, dan penuh konflik  akan berisiko bagi kesehatan 

fisik dan psikis lanjut usia. Keluarga merupakan tempat terbaik bagi lanjut 

usia. Dengan demikian, dukungan keluarga kepada lanjut usia harus 

diperkuat agar terwujudnya pemenuhan hak dan kebutuhannya.  

ATENSI-LU berbasis keluarga dilakukan dengan 3 (tiga) cara di 

antaranya sebagai berikut: 

a. Pendampingan Keluarga 

Pendampingan keluarga merupakan upaya yang dilakukan oleh pekerja 

sosial atau pendamping lanjut usia dalam mengatasi masalah yang terjadi 

pada lanjut usia dan keluarga. Adapun upaya tersebut dapat dilakukan 

melalui konsultasi keluarga, terapi/konseling keluarga dan pertemuan/ 

musyawarah keluarga. 

b. Penguatan Kapasitas Keluarga 

Penguatan kapasitas keluarga merupakan upaya yang dilakukan oleh 

pekerja sosial atau pendamping lanjut usia dalam pemberian 

pengatahuan, pemahaman dan peningkatan keterampilan keluarga. 
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Adapun upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi atau pelatihan 

bagi keluarga yang memiliki lanjut usia dalam kondisi sakit menahun, 

pelatihan keterampilan bagi lanjut usia potensial dan keluarga dan 

perawatan jangka panjang bagi lanjut usia yang tinggal sendiri di dalam 

rumah tangga. 

c. Dukungan Keluarga Pengganti 

Dukungan keluarga pengganti merupakan upaya peningkatan 

perlindungan sosial dan pemenuhan hak serta kebutuhan. Adapun upaya 

tersebut dapat dilakukan melalui: 

1) Mediasi keluarga (family mediation), yaitu mediasi keluarga dengan 

lanjut usia 

2) Pengembalian fungsi keluarga (family preservation), yaitu 

mengembalikan fungsi keluarga lanjut usia 

3) Reunifikasi (reunification), yaitu reunifikasi lanjut usia dengan keluarga 

4) Lingkungan pertemanan (circle friends), yaitu pertemanan lanjut usia 

dengan sesama lanjut usia, anak dan tetangga lanjut usia 

5) Keluarga asuh (foster family), yaitu keluarga dekat atau tetangga yang 

menjadi pengganti keluarga kandung bagi lanjut usia dan berperan 

dalam perawatan lanjut usia sepanjang hidup lanjut usia. 

6) Dukungan masyarakat (community support), yaitu dukungan 

masyarakat terhadap lanjut usia. 

 

d. Dukungan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia 

Bantuan sosial bagi lanjut usia diantaranya disalurkan melalui Program 

Keluarga Harapan (PKH) komponen kesejahteraan sosial lanjut usia, 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemberian bantuan sosial bagi lanjut 

usia dikhususkan bagi lanjut usia yang terdaftar dalam DTKS dan telah 

memenuhi eligibilitas program tersebut. 

 

e. Dukungan Non Operasional bagi Lanjut Usia dalam Keluarga 

Dalam pelaksanaan ATENSI LU, untuk mendukung komplementaritas 

program bantuan sosial dan mempercepat lanjut usia keluar dari status 
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kemiskinan dan ketelantaran serta meningkatkan peran keluarga dalam 

perawatan lanjut usia, balai/loka rehabilitasi sosial lanjut usia akan 

menyalurkan dukungan non operasional kepada lanjut usia dan keluarga 

sesuai hasil manajemen kasus. 

  

2. Layanan Berbasis Komunitas Lanjut Usia 

Setiap komunitas atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 

mempunyai potensi untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang ada 

secara mandiri dengan mengorganisisr diri untuk mengelola sumber daya 

manusia, alami dan sosialnya. Adapun peran komunitas atau LKS antara lain 

sebagai berikut : 

a. Komunitas merupakan lingkungan terdekat bagi lanjut usia dalam 

pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis; 

b. Komunitas yang memiliki kesadaran bersama akan melindungi lanjut usia 

dari kerentanan dan diskriminasi;  

c. LKS-LU / PUSAKA menjadi penggerak utama bagi keluarga dan komunitas 

untuk melakukan perawatan sosial bagi lanjut usia ; 

d. Komunitas adalah yang terdekat dengan keluarga lanjut usia. Maka, 

komunitas harus dikuatkan melalui LKS agar lebih sensitif dan responsif  

dalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang dialami lanjut 

usia. 

Dalam pelaksanaan ATENSI LU berbasis Komunitas atau LKS, 

pemerintah akan memberikan dukungan non operasional bagi LKS untuk 

meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia. Selain dukungan 

non operasional kepada komunitas atau LKS, setiap lanjut usia yang dibina 

oleh LKS-LU dapat didaftarkan ke dalam DTKS agar dapat mengakses 

bantuan sosial PKH dan BPNT. Dengan terdaftarnya lanjut usia ke dalam 

DTKS dan memenuhi eligibilitas yang ditetapkan, maka setiap lanjut usia 

dapat menerima bantuan PKH dan BPNT. 
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3. Layanan Berbasis Residensial Di Balai/Loka Lanjut Usia dan Unit 

Pelaksana Teknis daerah (UPTD) 

Pelayanan berbasis institusi/ residensial merupakan alternatif terakhir 

setelah pelayanan berbasis keluarga dan komunitas. Layanan residential 

melalui Balai Rehsos, Panti Rehsos atau LKS menjadi kebutuhan bagi lanjut 

usia yang tidak memiliki keluarga atau ditelantarkan oleh keluarga atau 

keluarga yang tak mampu merawat lanjut usia karena permasalahan 

ekonomi, sosial atau masalah lainnya. Perawatan di Panti atau LKS 

diharapkan dapat menjamin kualitas kesejahteraan sosial bagi terpenuhinya 

kebutuhan fisik, psikologis dan sosial lanjut usia yang dilaksanakan secara 

temporer. 

UPT Pusat (Balai/Loka) dapat berperan sebagai centrelink/ SERASI 

yang memfokuskan pelayanan kepada peningkatan kapasitas UPT Daerah dan 

LKS pada penguatan dukungan keluarga agar lanjut usia terlantar/rentan 

dapat sesegera mungkin kembali kepada keluarga. Dalam membantu UPTD 

dan LKS untuk memberikan layanan residential, balai/loka juga telah 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk memberikan layanan 

residential yang memadai, namun demikian layanan residential yang diberikan 

bersifat terbatas (temporary). Masa tinggal lanjut usia selama menerima 

layanan residential di balai/loka ditentukan oleh hasil manajemen kasus dan 

pembahasan kasus (case conferences) dari lanjut usia tersebut. Pelayanan 

residential dikhususkan kepada lanjut usia potensial. 

Sebagai tindak lanjut pasca layanan residential yang diberikan oleh 

balai/loka, lanjut usia potensial yang telah mendapatkan program ATENSI LU 

selama di balai/loka dapat menerima dukungan non operasional untuk 

peningkatan kesejahteraan lanjut usia. 

 

C. Sasaran 

Sasaran ATENSI lanjut usia meliputi lanjut usia, keluarga, dan masyarakat. 

Adapun kriteria lanjut usia penerima ATENSI adalah lanjut usia yang mengalami 

masalah sosial berupa kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna 

sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tidak kekerasan, 
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eksploitasi, dan diskriminasi serta lanjut usia yang mengalami hambatan dalam 

fungsi sosialnya.  

Sasaran Keluarga adalah keluarga lanjut usia yang merupakan keluarga 

kandung lansia, baik anak, cucu, kakak/adik kandung lanjut usia. Apabila lanjut 

usia tidak memiliki keluarga kandung lagi, maka orang-orang disekitar lanjut usia 

seperti tetangga, ketua lingkungan setempat atau tokoh tokoh masyarakat 

setempat bisa menjadi keluarga pengganti. Hal ini berarti sasaran layanan bisa 

ditujukan kepada keluarga kandung atau keluarga pengganti sebagai tempat 

lanjut ujsia mendapat perawatan, perhatian dan kasih sayang.  

Sasaran Komunitas adalah kelompok khusus yang ada dan tinggal disekitar 

lanjut usia. Komunitas diantaranya LKS Lanjut Usia, Pusat Santunan Keluarga, 

Karang Werdha,  dan berbagai jenis organisasi yang dibentuk masyarakat untuk 

memberi perhatian khusus kepada lanjut usia  

Sasaran Residensial adalah lanjut usia yang setelah   
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BAB  III 

PELAKSANAAN ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA 

 

Mekanisme Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dirancang 

untuk dirancang untuk dapat mengakomodasi kompleksitas kebutuhan pelayanan 

dalam setiap area Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Proses ini disusun dalam 

alur seperti pada Gambar 3 dan Gambar 4  di bawah ini, yang pelaksanaannya 

bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan penanganan permasalahan lanjut usia 

dan keluarganya di berbagai konteks lingkungannya. 

Pada dasarnya proses ini ditujukan sebagai bentuk intervensi dini terhadap 

kondisi kerentanan lanjut usia, keluarga dan respon atas krisis (masalah) 

perlindungan lanjut usia. Namun demikian, pada akhirnya informasi yang dihasilkan 

dari keseluruhan proses harus dapat dimanfaatkan untuk penyiapan upaya 

pencegahan tingkat pertama di tataran masyarakat luas dan advokasi kebijakan 

yang relevan.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Mekanisme Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 
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A. AKSES 

 Akses merupakan langkah awal yang menghubungkan antara lanjut usia yang 

mengalami masalah sosial dengan sistem sumber pelayanan sosial. Adapun 3 

(tiga) sumber akses yaitu : referal atau rujukan, laporan dan penjangkauan 

(outreach). Sumber akses rujukan adalah proses pelimpahan tanggungjawab 

penanganan dimana penerima rujukan diharapkan dapat menindaklanjuti 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan klien meliputi : 

a. Sumber rujukan secara perorangan  

b. Sumber rujukan Pihak Ketiga yang berasal dari Kepolisian, Rumah Sakit, 

panti sosial, LKS-LU dan/atau PUSAKA (Pusat Santunan Keluarga), dan  

diantar oleh warga masyarakat.  

c. Sumber akses laporan diantaranya melalui contact centre, hotline, lanjut 

usia yang dating sendiri, media online dan LKS-LU dan/atau PUSAKA.  

d. Sumber Penjangkauan (outreach) diantaranya pekerja sosial, Tim Reaksi 

Cepat (TRC), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja 

Sosial Masyarakat (PSM), pendamping sosial lansia, dan pendamping 

sosial lainnya. 

 

B. INTAKE DAN ENGAGEMENT 

Intake dan Engagement dalam ATENSI LU terdiri dari asesmen awal, respon 

darurat dan kesepakatan awal. Asesmen awal dilakukan dengan verifikasi 

kasus melalui home visit, lembaga, ruang publik dan lain-lain. Respon darurat 

dilakukan oleh rescue/safety, tenaga medis dan psikologis. Serta kesepakatan 

awal didapatkan melalui pengisian inform concent, persetujuan keluarga atau 

wali lanjut usia baik yang dilakukan oleh balai/loka, dinsos provinsi, dinsos 

Kab./kota, dan LKS LU dan/atau PUSAKA. 

 

C. ASESMEN KOMPREHENSIF 

Suatu tahap untuk mempelajari masalah-masalah yang dihadapi lanjut usia. 

Tahap ini berisi tentang identifikasi atau pernyataan masalah, analisis 

masalah berdasarkan aspek medical, legal, fisik, psikososial mental, spiritual, 

minat dan bakat dan penelusuran keluarga dan kesimpulan masalah lanjut 
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usia yang dilakukan oleh balai/loka, dinsos provinsi, dinsos kab./kota, dan LKS 

LU atau PUSAKA. Hasil asesmen komprehensif akan menjadi dasar dalam 

perencanaan ATENSI yang akan diberikan kepada lanjut usia apakah berbasis 

keluarga, komunitas/LKS atau residensial. Hasil asesmen juga akan digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan supervisi.  

 

D. PERENCANAAN 

Suatu pemilihan strategi teknik dan metode yang didasarkan pada proses 

asesmen masalah. Dalam proses perencanaan ATENSI LU, akan dilakukan 

pemetaan sistem sumber yang diperlukan oleh lanjut usia, rencana ATENSI 

dan kesepakatan bersama antara pekerja sosial dari balai/loka, LKS LU atau 

PUSAKA dengan lansia. 

 

E.  SUPERVISI 

 Supervisi adalah upaya sinkronisasi pelaksanaan pelayanan ATENSI LU yang 

dilaksanakan melalui keluarga, komunitas dan residential. Supervisi juga 

dilakukan dalam rangka mengarahkan setiap pelaksana ATENSI LU agar 

memenuhi kaidah dan standardisasi yang berlaku. Salah satu inisiasi dalam 

supervisi adalah piloting  pelaksanaan ATENSI LU berbasis centrelink melalui 

Sentra Layanan Sosial (SERASI). Supervisi dilaksanakan oleh balai/loka, 

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, dinsos provinsi, dinsos kab./kota. 

Supervisi dilaksanakan minimal 2 kali setahun.  

 

F. IMPLEMENTASI 

Suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan berencana 

pada diri lanjut usia, keluarga dan komunitas. Adapun implementasi ATENSI 

LU yang diberikan sebagai berikut:  

1. Lansia 

Data Lansia yang memerlukan bantuan ATENSI LU berdasarkan by name 

by addres yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
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2. PUSAKA 

a. Membuat asesmen masalah, kebutuhan, potensi dan sistem sumber 

pemecahan masalah terhadap lanjut usia calon penerima bantuan 

ATENSI LU Tahun 2021 yang dituangkan dalam proposal 

b. Mengajukan proposal dan rekomendasi bantuan ATENSI LU bagi lansia 

yang membutuhkan bantuan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota 

c. Melakukan perbaikan, apabila Dinsos Kabupaten/Kota belum 

menyetujui proposal yang diajukannya 

d. Menerima dana bantuan ATENSI LU melalui rekening PUSAKA 

e. Menyalurkan bantuan ATENSI LU kepada Lansia sesuai dengan 

kebutuhannya 

f. Membuat laporan pelaksanaan ATENSI LU 2021 kepada Dinsos 

Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Provinsi, dan Balai/Loka 

 

3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota 

a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan pengecekaan proposal beserta 

kelengkapannya yang diajukan oleh PUSAKA sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

b. Dinas sosial dapat memberikan kesempatan kepada PUSAKA untuk 

melakukan perbaikan proposal yang telah diajukan  

c. Jika, kelengkapan proposal sudah lengkap, dinas sosial 

Kabupaten/Kota menerbitkan rekomendasi untuk diteruskan ke 

Dinas Sosial Provinsi   

d. Menerima laporan pelaksanaan ATENSI LU Tahun 2021 dari PUSAKA 

 

4.Dinas Sosial Provinsi 

a. Menelaah usulan. 

b. Mengajukan permohonan pelaksanaan ATENSI Balai/Loka Lanjut Usia 

c. Menerima laporan pelaksanaan ATENSI LU Tahun 2021 dari PUSAKA 

 

5.Balai/Loka 

a. Memeriksa permohonan ATENSI LU 
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b. Melakukan verifikasi dan koordinasi terhadap pengusul 

c. Mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial  

d. Bagi, proposal yang tidak disetujui, balai/loka membuat surat ke Dinsos 

Provinsi terkait proposal PUSAKA yang tidak disetujui 

e. Menerima laporan pelaksanaan ATENSI LU Tahun 2021 dari PUSAKA 

6. Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 

d. Menetapkan usulan  

e. Menerima laporan dan memberikan rekomendasi atas rencana 

penyaluran bantuan 

f. Pemberikan persetujuan atau penolakan kepada balai/loka 

g. Menerima laporan pelaksanaan ATENSI LU 2021 dari balai/loka 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 
Rincian Mekanisme dan Peran Dalam 

Pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia 
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Gambar 5 
Ringkasan Mekanisme Pelaksanaan 

ATENSI Lanjut Usia 
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G.   MONITORING DAN EVALUASI 

Suatu penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada 

perencanaan serta melihat kembali kemajuan-kemajuan yang telah dicapai 

sesuai dengan tujuan. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan terhadap 

ATENSI LU mencakup komponen proses dan hasil, serta untuk melihat 

apakah pelaksanaan telah sesuai dengan standar dan kaidah yang telah 

ditetapkan. Pelaksanaan monitoring dilakukan pada triwulan 1, triwulan 2 

dan triwulan 3 dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan 

melalui evaluasi pre-test dan evaluasi post-test. 

Hasil dari monitoring dan evaluasi diharapkan dapat mengukur tingkat 

keberhasilan program baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Adapun 

indikator keberhasilan kinerja ATENSI LU adalah sebagai berikut : 

1. Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.  

• Persentase lanjut usia yang mampu melakukan perawatan diri. 

• Persentase lanjut usia yang mampu melakukan aktualisasi diri sesuai 

potensi yang dimiliki (keterampilan). 

• Persentase lanjut usia yang kembali ke keluarga. 

2. Persentase Keluarga lanjut usia yang mampu melaksanakan perawatan/ 

perlindungan sosial bagi lanjut usia  

3. Persentase Komunitas/ LKS yang mampu melaksanakan ATENSI LU. 

4. Persentase SDM yang mampu melaksanakan ATENSI LU. 

 

H. PASCA LAYANAN DAN TERMINASI 

Tahap ini dilakukan apabila tujuan-tujuan yang telah disepakati dalam 

kesepakatan telah dicapai. Pada tahap ini diharapkan adanya ketahanan 

keluarga dalam memberikan perawatan yang berkelanjutan bagi lanjut usia. 

Dalam tahap ini pula diharapkan lanjut usia dan keluarga memiliki kelekatan 
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sosial dalam menjalankan perannya masing-masing, hal tersebut menjadi 

indikator bahwa lanjut usia telah selesai mendapatkan layanan ATENSI LU 

secara langsung. 
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BAB  IV 

SENTRA LAYANAN REHABILITAS SOSIAL (SERASI) LANJUT USIA 

 

A. Penjelasan Umum 

SERASI atau Sentra Layanan Sosial adalah layanan sosial yang terintegrasi 

bagi lanjut usia untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh solusi 

terhadap masalah yang dihadapi secara efektif, efisien dan berkelanjutan melalui 

rujukan atau penyelesaian masalah secara langsung. SERASI dilaksanakan oleh  

Balai/ Loka Lanjut Usia di lingkungan Kementerian Sosial dan menjalankan 

perannya  bekerja sama dengan dinas/instansi sosial,  serta GRHA  dan PUSAKA.  

 Pelaksanaan SERASI menggunakan sistem teknologi, komunikasi, dan 

informasi yang terhubung dengan sistem layanan dan rujukan terpadu di daerah 

(GRHA) dan PUSAKA, serta sistem informasi layanan sosial dasar yang 

dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit pelaksana teknis daerah (GRHA) dan atau 

PUSAKA. Dalam pelaksanaan SERASI oleh Balai/Loka Lanjut Usia di lingkungan 

Kementerian Sosial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam 

Pedoman Operasional SERASI. 

SERASI dalam layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi lanjut usia 

merupakan: 

1. Gambaran layanan komprehensif terhadap lanjut usia di Indonesia; 

2. Kantor “juru bayar” sekaligus layanan lapangan pemerintah untuk   

“pembayaran” (tunai/non tunai) untuk  perlindungan sosial lanjut usia seperti 

lanjut usia miskin dan rentan, atau yang mengalami goncangan dan krisis; 

3. Penyedia layanan rehabilitasi sosial  pemerintah bagi lanjut usia secara 

langsung  dan/atau melalui LKS LU (PUSAKA) 
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Gambar 6 
Ringkasan Mekanisme Pelaksanaan 

ATENSI Lanjut Usia 
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B. Maksud dan Tujuan SERASI 

SERASI atau Sentra Layanan Sosial adalah wahana lanjut usia untuk 

mendapatkan layanan ATENSI secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. SERASI 

dilaksanakan di lingkup nasional dan regional yang memiliki fungsi antara lain: 

a. peningkatan inklusivitas dan penjangkauan; 

b. penguatan sumber pendanaan rehabilitasi sosial dari pemerintah daerah, 

masyarakat, LKS, dan/atau swasta. 

c. penanganan keluhan dan kejadian luar biasa yang cepat dan akurat; 

d. penyediaan data tunggal yang aspiratif; 

Gambar 7 

Piloting Centrelink “SERASI” 
 

Gambar 8 

Lokasi Piloting Centrelink “SERASI” 
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e. penyediaan Program Rehabilitasi Sosial yang integratif dan saling komplemen 

dengan program jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan 

sosial, serta penanganan fakir miskin; 

f. kerja sama dan koordinasi program pusat dan daerah yang efektif; dan 

g. layanan sosial yang berbasis sistem. 

 

Gambar ...... Skema  Fungsi SERASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERASI bertujuan: 

a. memberikan layanan terintegratif lanjut usia; 

b. menjadi layanan sosial rujukan yang responsif; 

c. memudahkan akses lanjut usia  terhadap layanan ATENSI dan komunitas; 

Gambar 9 

Fungsi Sentra Layanan SOSIAL (SERASI) Dalam 
Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Komprehensif 

 



27 |  Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021 
 

d. meningkatkan kapasitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat GRHA ATENSI 

Lanjut Usia,  UPT daerah (GRHA) dan LKS LU (PUSAKA) dalam peningkatan 

ketahanan keluarga agar lanjut usia dapat segera kembali kepada keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 
Simulasi SERASI dalam pelaksanaan  

Layanan Integrastif 
 

Gambar 11 

Integrasi Layanan SERASI, SLRT dan Layanan Publik di 
Kecamatan dan Desa 
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Jenis layanan terpadu SERASI mengacu pada Layanan terpadu Single Entry 

Point, yaitu Layanan terpadu pada level ini masih sudah lebih maju dari Single 

Referal Point karena selain menyediakan layanan informasi, melakukan asesmen, 

juga memberikan layanan Emergency yang dapat diselesaikan ditempat. Namun 

demikian beberapa layanan lain masih berada di luar sistem sehingga perlu ada 

rujukan. 

 

C. Bagan Posisi Strategis SERASI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serasi menjadi penghubung bagi Lanjut Usia yang mengalami 

disfungsi sosial untuk memperoleh layanan sesuai kebutuhan lanjut usia 

yang tersedia di Balai/Loka Lanjut Usia. Disamping itu Lanjut Usia juga 

Gambar 12 

Posisi Strategis Sentra Layanan Sosial (SERASI) 
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dapat mengakses bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan melalui 

Serasi berupa layanan rujukan, yang selanjutnya diteruskan oleh Layanan 

Serasi yang ada di Balai/Loka kepada Unit yang memberikan bantuan atau 

program tersebut. Adapun bantuan atau program rujukan yang bisa diakses 

lanjut usia melalui serasi diantaranya bantuan perumahan , pangan, air 

bersih, lapangan kerja, identitas dan kebutuhan dasar lainnya. Melalui 

SERASI diharapkan adanya percepatan layanan kepada lanjut usia yang 

dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lanjut usia.  

 

D. Prosedur Mendapatkan Layanan SERASI 

Bagi lanjut usia yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui layanan 

SERASI, mekanisme yang bisa diberikan  dapat diakses  secara: 

1. Langsung.  

Yang bersangkutan datang sendiri ke kantor layanan SERASI yang ada di 

Balai/Loka Lanjut Usia.  

2. Tidak Langsung 

Yang bersangkutan mengakses melalui media atau pihak lain.   

 

E. Sumber Daya dan Tugas Pengelola SERASI 

1. Manajer, bertugas memimpin dan mengambil keputusan; 

2. Petugas Administrasi, bertugas menerima lanjut usia dan masyarakat yang 

datang ke kantor SERASI , mengadministrasikan seluruh kegiatan yang  

dilaksanakan di Kantor Serasi; 

3. Petugas data dan operator, bertugas menerima pengaduan, mencatat dan 

mengumpulkan pengaduan. 

4. Pekerja sosial, bertugas melakukan assessment lanjut usia dan masyarakat 

yang datang melaporkan pengaduan. 
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5. Petugas Pengamanan, bertugas memberi keamanan dan kenyaman bagi 

masyarakat dan petugas pelayanan di Kantor Layanan SERASI. 

 

F. Sarana dan Prasarana yang harus tersedia SERASI 

1. Ruang tunggu/ resepsionis, ruang yang digunakan untuk menerima  

    masyarakat yang melakukan pengaduan  

2. Ruang data dan informasi, ruang yang digunakan untuk menyimpan,  

    mengelola dan menampilkan  data dan informasi terkait layanan, 

kegiatan  

    dan program bagi lanjut usia  

3. Ruang Asesment, ruang yang digunakan untuk melakukan assessment  

bagi lanjut usia atau keluarga yang membutuhkan pelayanan. 

4. Ruang manajemen kasus, ruang yang digunakan oleh manajer, pekerja  

sosial, dan tim di Kantor SERASI untuk mengkaji secara mendalam dan 

menemukan solusi terkait permasalahan masyarakat yang mengadu di 

kantor layanan SERASI. 

5. Ruang Istirahat, ruang yang digunakan untuk lanjut usia yang mengalami  

   disfungsi sosial dan membutuhkan tempat istirahat selama kurang dari 12 

jam, sambil dilakukan assessment mendalam oleh petugas dalam mencari 

solusi bagi lanjut usia 

6. Pantry dan Toilet 

7. Meubelair untuk ruang pelayanan 

8. Komputer, Printer, Telepon, Jaringan Internet. 

9. Tempat Tidur, Oksigen, alat tensi, timbangan, alat bantu  

10. Air Conditioner 
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Dalam pelaksanaan berikut detil ruang, sarana dan prasaranan yang diperlukan 

untuk Kantor Layanan SERASI : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar .. .area dasboard dan entrance dasboard 

 

 

 

 

 

Gambar 13 

Denah Ruang kantor SERASI Terdiri atas: Front Office, 
R. Manager, R. Case Conference, R. Data 

 

Gambar 14 

Ruang Data yang terdapat dalam Kantor Layanan SERASI 
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BAB V 

PENDAMPING ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA 

 

Pendamping Asistensi Rehabilitasi Sosial adalah tenaga kesejahteraan sosial 

terlatih terdiri dari Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Caregiver atau Pelaku Rawat 

baik yang berbayar maupun sukarela dan pegiat (termasuk relawan) 

kelanjutusiaan.  

A. Persyaratan 

1. Warga Negara Indonesia;  

2. Memahami tugas fungsi dan wewenangnya; 

3. Mematuhi aturan yang berlaku. 

 

B. Tugas Pokok dan Fungsi  

1. Tugas Pokok: Memberikan pelayanan kepada lanjut usia; 

2. Fungsi : Memberikan perawatan kepada lanjut usia dan bekerja sama 

dengan tenaga profesional di bidang kesehatan, keagamaan, psikologi, 

sosial, vokasional, okupasi, mental spiritual, fisioterapi, kewirausahaan, 

Pendidikan, kesenian dan kebudayaan.  

 

C. Ruang Lingkup  

1. Berbayar (Komersil) adalah kegiatan pendamping yang ditentukan oleh 

profesionalitas tertentu tentang lansia tetapi dengan imbalan. 

2. Sukarela adalah kegiatan pendamping yang dilakukan dengan keikhlasan 

tanpa imbalan apapun dari pihak manapun. 

3. Temporary adalah kegiatan pendamping yang dilakukan sewaktu-waktu/ 

berbatas waktu. 
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4. Rutin adalah kegiatan pendamping yang selalu dilakukan secara 

berkesinambungan , terjadwal dan terus menerus. 

5. Kerjasama adalah kegiatan pendamping yang dilakukan antar dan inter 

pihak yang disepakati Bersama. 

 

D. Peningkatan Kapasitas 

1. Bimbingan Teknis adalah kegiatan yang diberikan kepada 

pendamping untuk meningkatkan kapasitas melalui bimbingan terbatas 

yang dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia/ 

Instansi lain yang memiliki kapasitas untuk hal tersebut. 

2. Pelatihan adalah kegiatan yang diberikan kepada pendamping untuk 

meningkatkan kapasitas melalui Pendidikan Khusus dengan jangka 

waktu tertentu.  

3. Kursus adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pendamping untuk 

meningkatkan kapasitas melalui Pendidikan singkat.  

4. Otodidak adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pendamping 

untuk meningkatkan kapasitas melalui pengalaman dan pembelajaran 

secara mandiri. 
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BAB VI 

PENDATAAN ATENSI LANJUT USIA 

 

Sumber data penerima layanan ATENSI Lanjut Usia berasal dari Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang digunakan sebagai sumber data utama 

dalam penyelenggaraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu 

dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan atau 

masyarakat.  

Sumber data penerima layanan Atensi Lanjut Usia berasal dari DTKS yang telah 

diverifikasi dan divalidasi secara berkala dan di update secara periodik oleh Dinas 

Sosial Kabupaten/Kota. 

Jika Lanjut Usia tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS), maka layanan kepada Lanjut Usia tetap dapat diberikan dengan ketentuan 

pemberi layanan ATENSI Lanjut Usia harus segera melaporkan ke LKS LU 

(PUSAKA) atau Pengampu, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Provinsi, 

dan/atau Balai/Loka Lanjut Usia Kementerian Sosial untuk diusulkan ke dalam 

DTKS dengan cara : 

a. Mengusulkan melalui LKS LU (PUSAKA) terdekat atau Pengampu; 

b. Mengajukan secara aktif ke Desa/ Kelurahan untuk dapat diusulkan ke DTKS 

c. Kepala Desa/ Lurah menyampaikan data pendaftaran tersebut ke Bupati/ 

Walikota melalui Camat; 

d. Sebelum pengesahan oleh Bupati/ Walikota akan dilakukan verifikasi dan 

validasi data oleh Dinas Sosial dengan pengisian instrument lengkap melalui 

kunjungan rumah tangga 

e. Hasil verifikasi dan validasi dilaporkan kepada Bupati/ Walikota 

f. Bupati/ Walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Gubernur 

untuk diteruskan kepada Menteri 
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A. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 

1. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan melalui  

    tahapan :  

a. Pendataan;  

b. Verifikasi dan Validasi;  

c. Penetapan;  

d. Penggunaan.  

2. Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi :  

a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;   

b. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial;  

c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.  

3. Data terpadu kesejahteraan sosial merupakan rumah tangga atau individu 

yang memiliki tingkat kemiskinan. 

4. Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh 

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan 

statistik.  

5. Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial diperuntukkan bagi 

pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

 

B. Pendataan dalam rangka pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia 

1. Pendataan awal dilakukan oleh LKS LU (PUSAKA) yang ada diseluruh 

Indonesia (jumlah pusaka saat ini 793 yang sudah ditetapkan oleh Kepala 

Dinas Sosial Provinsi se Indonesia dan yang diharapkan mendatang 

sebanyak 7.230) yang berarti setiap kecamatan memiliki 1 (satu) PUSAKA.   

2. Hasil pendataan dari Pusaka diverifikasi oleh Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, secara berjenjang (Rukun Tetangga, Rukun Warga, 
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Kelurahan/Desa, Kecamatan/Distrik, bersama dengan lembaga yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.  

3. Pendataan dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 

(satu) tahun. Hasil Pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

kabupaten/kota disampaikan kepada Pemerintah provinsi untuk diteruskan 

kepada Menteri yang menangani masalah sosial dalam hal ini adalah 

Menteri Sosial.  

4. Sebelum hasil Pendataan diteruskan kepada Menteri, Pemerintah provinsi 

dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendataan.  

5. Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan ditemukan 

ketidaksesuaian, Pemerintah provinsi bersama dengan Pemerintah 

kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.  

6. Hasil Pendataan disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri.  

7. Untuk meningkatkan kualitas data lanjut usia yang ditargetkan menjadi 

penerima Program ATENSI Lanjut Usia, maka Menteri melalui Direktorat 

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dapat melaksanakan asistensi proses 

pencatatan data lanjut usia ke dalam SIKS-Ng oleh LKS LU (PUSAKA) dan  

Verifikasi dan Validasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.  

 

C. Penggunaan DTKS untuk pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia   

Dalam pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia data yang 

digunakan bersumber dari data terpadu kesejateraan sosial klaster lanjut usia 

(penduduk usia diatas 60 tahun). Data ini menjadi target utama yang akan 

menerima Program ATENSI. Bagi lanjut usia yang belum tercatat DTKS dapat 

didaftarkan oleh PUSAKA setempat melalui Sistem Informas Kesejahteraan 

Sosial-Next Generation (SIKS-Ng) 
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BAB VII 

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN ATENSI LANJUT USIA 

 

A. PEMERINTAH PUSAT 

Menteri memiliki tanggung jawab 

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan ATENSI Lanjut 

Usia; 

2. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan 

pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia; 

3. Anggaran program yang bersumber dari Anggaran Pembiayaan dan 

belanja Negara atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Memiliki Tanggung 

Jawab 

1. Melakukan supervise, asistensi, pemantauan dan evaluasi terhadap 

penyelenggaran ATENSI Lanjut Usia; 

2. Memberikan penguatan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut 

Usia (PUSAKA) sebagai pelaksana ATENSI Lanjut Usia berbasis 

residensial, komunbitas dan keluarga; 

3. Mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan 

pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia; 

4. Memberikan bimbingan teknis bagi penyelenggara pelaksanaan 

ATENSI Lanjut Usia; 

5. Melakukan koordinasi bagi penyelenggara pelaksanaan ATENSI 

Lanjut Usia; 

6. Melakukan kloordinasi dan membangun system rujukan dengan 

kementerian/ Lembaga terkait. 
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B. PEMERINTAH DAERAH 

Gubernur memiliki tanggungjawab 

1. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait dengan 

pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia di daerah; 

2. Mengalokasikan annggaran pembiayaan dan belanja daerah (APBD) 

Provinsi untuk penyelenggaraan ATENSI Lanjut Usia di daerah; 

3. Melakukan SUpervisi Pemantauan, dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia di daerah; 

4. Mendorong Pemerintah Daerah Kabnupaten/Kota dalam 

mennyelenggarakan layanan ATENSI Lanjut Usia di daerah 

Kabupaten/Kota; 

5. Membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia 

di daerah sesuai dengan tugas kewenangan yang dimiliki kepada 

Menteri urusan sosial dan Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang dalam negeri; 

6. Membangun system rujukan antar perangkat daerah terkait; 

 

Bupati/Walikota memiliki tanggungjawab 

1. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait dengan 

pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia di daerah kabupaten/kota; 

2. Mengalokasikan annggaran pembiayaan dan belanja daerah (APBD) 

Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan ATENSI Lanjut Usia di 

daerah; 

3. Melakukan Supervisi Pemantauan, dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia di daerah; 
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4. Mendorong Pemerintah Daerah Kabnupaten/Kota dalam 

mennyelenggarakan layanan ATENSI Lanjut Usia di daerah 

Kabupaten/Kota; 

5. Membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia 

di daerah sesuai dengan tugas kewenangan yang dimiliki kepada 

Menteri urusan sosial dan Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang dalam negeri; 

6. Membangun system rujukan antar perangkat daerah terkait; 

 

 

C. MASYARAKAT 

1. Menggerakkan kader dan masyarakat dalam mendukung 

pelaksanaan kegiatan ATENSI Lanjut Usia; 

2. Memberikan Penyuluhan pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia; 

3. Memberikan Dukungan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan 

Atensi Lanjut Usia; 

4. Membantu melakukan advokasi program kelanjutusiaan kepada 

pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait; 

5. Melakukan koordinasi antar mitra kerja dalam pelaksanaan ATENSI 

Lanjut usia  

 

D. PEGIAT 

a. Memfasilitasi dan berperan aktif dalam penyelenggaraan ATENSI 

Lanjut Usia; 

b. Memberikan dukungan sarana dan dana operasional ; 

c. Berperan aktif dalam pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia; 
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E. PERGURUAN TINGGI 

a. Melakukan kajian dan penelitian tentang kelanjutusiaan; 

b. Berperan menanamkan karakter dan softskill dalam pemecahan 

masalah lanjut usia; 

c. Memberi edukasi kepada masyarakat tentang kelanjutusiaan; 

d. Melakukan pengembangan kurikulum tentang kelanjutusiaan; 

e. Berperan aktif dalam pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia. 

 

F. PROFESIONAL 

a. Berperan dalam melakukan pelayanan terhadap Lanjut usia 

termasuk memberikan Penyuluhan 

b. Mendukung Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan tentang 

kelanjut usiaan; 

c. Mendukung pengembangan kegiatan dan Inovasi penanganan 

Lanjut Usia; 

d. Menemukenali tentang masalah-masalah kelanjutusiaan untuk 

diselesaikan secara komprehensif. 

 

G. DUNIA USAHA 

a. Bertanggungjawab terhadap aspek maupun proses tentang 

kelanjutusiaan melalui tanggung jawab perusahaan atau Corporate 

Social Responsibility (CSR); 

b. Membangun kemitraan dengan Balai/Loka Lanjut Usia, Pemerintah 

Daerah, LKS LU (PUSAKA)  dalam pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia; 

c. Berperan aktif dalam pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia. 
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BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA 

 

Kementerian Sosial RI memberikan pertimbangan kepada Gubernur, Bupati, 

Walikota, mitra, Perguruan Tinggi, Profesional , Pegiat, Dunia usaha dan 

masyarakat untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial lanjut usia secara 

professional, efisien dan efektif agar tercapai hasil yang optimal. Selanjutnya 

dalam hal pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan sebagai berikut; 

A. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan 

ATENSI di daerah provinsi. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang 

dilakukan Menteri melalui pembinaan struktural dan Non Struktural.  

1. Pembinaan dan pengawasan struktural adalah kegiatan yang dilakukan 

secara berjenjang berdasarkan tanggungjawab masing-masing pihak; 

2. Pembinaan dan pengawasan  non struktural adalah kegiatan yang 

dilakukan bersama sama dengan masyarakat, mitra kerja atau pegiat 

yang secara langsung menangani lanjut usia.  

 

B. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan penerapan ATENSI Lanjut Usia di daerah kabupaten/kota. 

Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat: 

1. belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri 

berdasarkan permintaan bantuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan 

masing-masing; atau 
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2. tidak melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri 

berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan pengawasan melakukan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota 

sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

3. Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis sesuai 

dengan kewenangannya berkoordinasi dengan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. 
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BAB IX 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI  

ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA 

 

Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin ketepatan sasaran, pemanfaatan 

program, kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu, yang 

dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung melalui 

kunjungan dan observasi terhadap pelaksanaan ATENSI lanjut usia.  

Pemantauan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan 

pelaksanaan ATENSI lanjut usia sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. 

Pemantauan dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 15 

Logical Framework Dalam Pelaksanaan ATENSI LANSJUT USIA 
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Evaluasi pelaksanaan ATENSI dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.  

Dalam pelaksaan pemantauan dan evaluasi ATENSI Lanjut Usia perlu 

mempertimbanhgkan komponen penting dalam pelaksanaan Agtensi yaitu: 

komponen (1) Situasi, (2) Input, (3) Aktivitas, (4) Subyek, (5) Output dan (6) 

Outcome  atau Kinerja.  

(1) Situasi  

Pelaksanaan pemantauan di awal sangat penting melihat bagaimana situasi 

nyata kondisi lanjut usia saat ini, pelayanan saat ini. Proses pemantauan 

dapat melihat dan menggambarkan baik secara kuantitatif dan kualitatif 

diangtaranya apakah layanan lanjut usia sudah terintegrasi atau masih 

fragmentaris, apakah respon diberikan hanya pada saat masalah muncul 

(reaktif/kuratif) atau apakah sudah dilakukan upaya upaya pencegahan atau 

mitigasi agar lanjut usia tidak berada dalam situasi yang telantar atau 

mengalami disfungsi sosial/. Aspek lainnya menyangkut situasi yang perlu 

dilakukan pemantauan adalah apakah layanan masih terbatas pada layanan 

tunggal atau sudah berada pada layanan komprehensif. 

(2) Input 

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

perhatikan input berupa aspek regulasi yang ada apakah regulasi sudah 

mendukung terlaksananya ATENSI dengan optimal, apakah anggaran sudah 

tersedia dengan optimal baik APBN atau APBD, apakah Sumber Daya 

Manusia yang tersedia sudah memiliki kapasitas dalam melaksanakan ATENSI 

lanjut Usia, kemudian bagaimana dengan sarana dan prasarana yang 

tersedia untuk melaksanakan ATENSI .  
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(3) Aktivitas 

Komponen Aktifitas juga bagian yang sangat penting untuk dilakukan 

pemantauan terkait dengan berjalannya ATENSI. Pelaksana atau unsur 

pengambil kebijakan harus melihat apakah Aktivitas yang dilakukan dalam 

pelaksanaan ATENSI, diantaranya 7 komponen pelayanan langsung yang 

dilakukan oleh Balai/Loka Lanjut Usia sudah dilaksanakan sesuai standar dan 

ketentuan yang berlaku, kemudian apakah bimb ingan teknis yang diberikan 

kepada pelaksana ATENSI dapat membuat tercapainya tujuan pelaksanaan 

ATENSI 

(4) Subyek 

Komponen pemantauan lainnya adalah subyek ATENSI itu sendiri diantara 

Lanjut Usia, keluargaKelompok atau Komunitas pelaksana Atensi seperti LKS 

LU (PUSAKA), SDM di Pusat dan Balai/Loka. Setiap subyek perlu dilakukan 

monitoring mulai dari awal pelaksanaan , masa pelaksanaan sampai akhir 

pelaksanaan.  

(5) Output 

Komponen pemantauan selanjutnya adalah output dari kegiatan Atensi, 

apakah setiap output yang telah direncanakan telah mendapatkan manfaat 

dari pelaksanaan ATENSI, dan seberapa besar jumlah output yang dihasilkan 

berbanding dengan dana yang telah dikeluarkan, hal ini dapat melihat 

efektifitas dan efisiensi program dan anggaran.  

(6) Outcome/Kinerja  

Komponen yang sangat strategis adalah outcome atau Kinerja dari 

pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia. Evaluasi Kinerja sangat penting untuk 

melihat tingkat keberhasilan Pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia khususnya 

pada aspek perubahan perilaku atau perubahan status kesejahteraan Lanjut 

Usia, keluarga, dan lingkungan disekiutar lanjut usia. 
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BAB X 

PELAPORAN 

 

Pelaporan, pelaksanaan ATENSI LU secara tertulis dilaporkan secara periodik atau 

sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran berjalan, dan berjenjang sebagai 

berikut: 

1. Laporan dari LKS LU (PUSAKA) disampaikan kepada Balai/Loka Rehabilitasi 

Sosial Lanjut Usia sesuai jangkauan wilayah kerja dan diketahui oleh Dinas 

Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat. 

2. Laporan dari Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaporkan ke 

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dengan tembusan ke Direktorat 

Jenderal Rehabilitasi Sosial. 

3. Laporan Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia memuat 

capaian keberhasilan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 

baik terkait capaian output, outcome dan impact pelaksanaan Asistensi 

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 

4. Laporan pelaksanaan ATENSI LU mencakup proses kegiatan ATENSI LU dan 

pertanggung jawaban penggunaan anggaran. 
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BAB XI 

PENDANAAN 

 

Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia yang menjadi tanggung jawab 

Menteri dibebankan pada: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI LU di Grha Lanjut Usia dibebankan pada:  

1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi.  

2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB  XII 

PENUTUP 

 

Demikian Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia ini 

telah disusun untuk membantu semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan baik 

melalui Keluarga, Komunitas dan Residensial. Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut 

Usia   berharap pedoman ini dapat bermanfaat  dan digunakan  bagi semua pihak 

secara umum dan secara khusus. 

Diharapkan dengan telah disusunnya pedoman ini dapat dijadikan acuan 

untuk menjalankan tugas dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan 

kegiatan. Dalam pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia dibutuhkan profesionalitas dan 

kompetensi pemangku-kepentingan yang dapat diterapkan untuk mewujudkan 

lanjut usia Indonesia yang mandiri, sejahtera dan bermartabat. 
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