
 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2015 

DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA 

 

A. Perencanaan  

 

Perencanaan Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia pada hakekatnya 

merupakan  komitmen bersama mengenai upaya yang terencana dan 

sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui 

pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan 

pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan 

bidang Pelayanan Sosial Lanjut Usia termasuk pembinaan terhadap akhlak dan 

perilaku pelaksana  Pelayanan Sosial Lanjut Usia serta evaluasi,  pengawasan 

dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan 

produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang harus diemban, 

maka Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam penyelenggaraan 

pembangunan kesejahteraan sosial  lanjut usia dilaksanakan secara sistematis, 

terencana dan berkesinambungan. Termasuk  penyelenggaraan 

program/kegiatan tahun 2015 merupakan tindak lanjut kegiatan sebelumnya 

yang terarah, untuk pencapaian dan penjabaran  visi dan misi yang telah 

ditetapkan. 

 

B. Visi dan Misi 

Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia menetapkan Visi dan Misi  

sebagaimana  tersebut : 

1.   Visi 

 “Terwujudnya Pelayanan Sosial Lanjut Usia yang merata dan 

berkualitas di tahun 2015 “ 

 

 



Penjelasan :  

Yang dimaksud dengan merata dan berkualitas adalah upaya  yang 

dilakukan  tersebar di seluruh Indonesia dengan mengacu pada Standar 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia  yang telah ditetapkan. 

2. Misi 

a. Mewujudkan pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam dan luar panti; 

b. Mewujudkan upaya perlindungan Sosial Lanjut Usia; 

c. Melembagakan nilai – nilai Kelanjutusiaan dalam Masyarakat; 

d. Mewujudkan  pelayanan sosial lanjut usia sesuai dengan Norma Standar 

Prosedur dan Kriteria.  

 

C. TUJUAN 

1. Memastikan tersedianya program atau pelayanan sosial yang terjangkau, 

berkualitas dan mudah diakses oleh lanjut usia; 

2. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan petugas/peksos/pimpinan 

lembaga sosial kelanjutusiaan; 

3. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan 

sosial lanjut usia; 

4. Meningkatnya kemampuan dan kualitas lembaga sosial lanjut usia dalam 

melaksananya pelayanan sosial lanjut usia. 

 

D. Arah Kebijakan dan Strategi Pelayanan Sosial Lanjut Usia. 

1. Arah Kebijakan 

1) Mewujudkan dukungan keluarga dan masyarakat terhadap kehidupan 

lanjut usia; 

2) Mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang dapat 

meningkatkan kehidupan penduduk lanjut usia; 

3) Mewujudkan kesempatan kerja dan aktivitas untuk 

mengaktualisasikan diri dalam keluarga dan masyarakat; 

4) Mewujudkan iklim kehidupan yang mendorong lanjut usia dapat 

melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian; 



5) Mewujudkan aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan 

umum serta sumber lainnya. 

6) Mewujudkan profesionalisme petugas pelayanan sosial lanjut usia. 

2. Strategi 

1) Membentuk dan memperkuat kelembagaan lanjut usia; 

2) Memperkuat koordinasi antar instansi dan institusi terkait; 

3) Memperkuat penanganan terhadap lanjut usia miskin, terlantar, cacat 

dan mengalami tindak kekerasan; 

4) Memelihara dan memperkuat dukungan keluarga dan masyarakat 

terhadap kehidupan lanjut usia; 

5) Meningkatkan kualitas hidup lanjut usia baik aspek ekonomi, mental 

keagamaan, aktualisasi dan kualitas diri lanjut usia; 

6) Meningkatkan upaya penyediaan sarana dan fasilitas khusus bagi 

lanjut usia 

7) Memperluas jangkauan pelayanan  

 

Matriks Rencana Strategis 

Misi 
Tujuan 

Strategis 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 

1.Meningkatkan 
jangkauan, 
aksesibilitas 
dan kualitas 
pelayanan 
sosial lanjut 
usia. 
 

Memastikan 
tersedianya 
program atau 
pelayanan 
sosial yang 
terjangkau, 
berkualitas 
dan mudah 
diakses oleh 
lanjut usia 
 

Lanjut usia yang 
mendapatkan 
pelayanan 
(sasaran 1) 
 

- Jumlah lanjut usia yang 
mendapatkan pelayanan 
sosial di dalam dan luar 
panti 
 
 

2.Meningkatkan 
profesionalisme 
pelayanan 
sosial lanjut 
usia. 
 

Meningkatnya 
kemampuan 
dan 
keterampilan 
petugas/pekso
s/pimpinan 
lembaga sosial 
kelanjutusiaan 

SDM Yang 
mendapatkan 
bimbingan teknis 
bidang 
pelayanan sosial 
lanjut usia 
(sasaran 2) 
Pedoman, juklak 

- Jumlah SDM yang 
mendapatkan bintek 
melalui kegiatan 
Pembinaan Dan 
Pemantapan  
 

- Jumlah Buku Pedoman 
Bidang Pelayanan Sosial 



Misi 
Tujuan 

Strategis 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 

 
 

dan juknis 
pelayanan sosial 
lanjut usia 
(sasaran 4) 
Dokumen 
perencanaan 
bidang 
pelayanan sosial 
lanjut usia 
(sasaran 6) 
Administrasi 
pelaksanaan 
pelayanan sosial 
lanjut usia 
(sasaran 7) 
 

Lanjut Usia 
 
- Jumlah Dokumen 

Perencanaan / Program/ 
Anggaran/ Data Dan 
Informasi/ Kebijakan 
Bidang Pelayanan Sosial 
Lanjut Usia 

 
- Jumlah Bulan Layanan 

Perkantoran 

3.Meningkatkan 
kesadaran dan 
kepedulian 
masyarakat 
dalam 
pelayanan 
sosial lanjut 
usia. 
 

Meningkatnya 
kepedulian 
dan partisipasi 
masyarakat 
dalam 
pelayanan 
sosial lanjut 
usia 
 

Pelaporan 
keuangan/ 
kinerja/monitorin
g/ evaluasi/ 
publikasi/ serta 
pelaksanaan 
pelayanan sosial 
lanjut usia 
(sasaran 5) 
 

- Jumlah Laporan 
Keuangan/ Kinerja/ 
Monitoring /Evaluasi/ 
Publikasi Serta 
Pelaksanaan Pelayanan 
Sosial Lanjut Usia 

4.Meningkatkan 
dan 
memperkuat 
peran 
kelembagaan 

Meningkatnya 
kemampuan 
dan kualitas 
lembaga sosial 
lanjut usia 
dalam 
melaksananya 
pelayanan 
sosial lanjut 
usia 
 

Lembaga 
kesejahteraan 
sosial lanjut usia 
(sasaran 3) 
Pelaporan 
pelaksanaan 
Komisi Nasional 
Lanjut Usia 
(sasaran 8) 
 

- Jumlah lembaga lanjut 
usia yang mendapatkan 
bantuan 
 

- Jumlah Laporan 
Pengkajian/ Penelitian 
/Advokasi/Hotline  

- Service/Sosialisasi/ 
Operasional Komisi 
Nasional Lanjut Usia 

 

 

 

 

 



E. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

Lanjut Usia yang 
mendapatkan 
pelayanan 

  

Output: 
- Jumlah lanjut usia yang mendapatkan 

pelayanan sosial di dalam dan luar 
panti 

   43.070 lanjut usia  

SDM Yang 
mendapatkan 
bimbingan 
teknis bidang 
pelayanan sosial 
lanjut usia  

  

Output: 
- Jumlah SDM yang mendapatkan bintek 

melalui kegiatan Pembinaan Dan 
Pemantapan  

 
1.240 orang 
 
 

Lembaga 
pelayanan sosial 
LU yang telah 
dibantu/ 
dikembangkan 

  

Output: 
1. Jumlah lembaga lanjut usia yang 

mendapatkan bantuan 

 
124 lembaga 

Buku pedoman 
bidang 
pelayanan sosial 
lanjut usia 

  

Output: 
1. Jumlah Buku Pedoman Bidang 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia 

 
5 Buku 
 

Laporan 
keuangan/ 
kinerja/monitori
ng/ evaluasi/ 
publikasi/ serta 
pelaksanaan 
pelayanan sosial 
LU  

  

Output: 
Jumlah Laporan Keuangan/ Kinerja/ 
Monitoring /Evaluasi/ Publikasi Serta 
Pelaksanaan Pelayanan Sosial Lanjut Usia 

 
30 Laporan 
 

Dokumentasi 
perencanaan/ 
program/ 
anggaran/ data 
dan informasi/ 
kebijakan 
bidang 
pelayanan sosial 
lanjut usia 

  

Output: 
Jumlah Dokumen Perencanaan / 
Program/ Anggaran/ Data Dan Informasi/ 
Kebijakan Bidang Pelayanan Sosial Lanjut 
Usia  

 
4 Dokumen 
 
 
 

Layanan 
Perkantoran  

  

Output: 
Jumlah Bulan Layanan Perkantoran 

 
12 Bulan 

Pengkajian/   



SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

penelitian/ 
advokasi/ 
hotline service/ 
sosialisasi/ 
operasional 
Komnas LU 

Output: 
Jumlah Laporan Pengkajian/ Penelitian 
/Advokasi/Hotline Service/Sosialisasi/ 
Operasional Komisi Nasional Lanjut Usia 

 
5 Laporan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


