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ABSTRAK 

 

Risma Pradaniawati Wijaya : Strategi Pemberdayaan Lansia di  UPTD PSRLU 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial . (Studi Deskriptif Tentang  

Pemberdayaan Lansia yang dilakukan oleh UPTD PSRLU Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Sosial). 

 

Pemberdayaan  Lansia (Lanjut Usia ) terlantar  sangatlah penting, supaya 

lansia yang dianggap sebagai kelompok lemah dan rentan yang menambah 

masalah sosial dan  hanya menjadi beban negara bisa dirubah  

Tujuan penelitian ini adalah agar bisa mengetahui lebih dalam tentang  

Strategi dan program pemberdayaan serta upaya-upaya yang dilakukan dan hasil 

dari pemberdayaan  lansia yang dilakukan oleh UPTD PSRLU  dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial . 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka peneliti mengambil karangka 

berfikir tentang pemberdayaan dari pemberdayaan Twelvetress yang membagi 

pembeerdayaan kedalam dua pendekatan yakni pendekatan profesional dan 

pendekatan radikal. Pendekatan profesional adalah upaya mneingkatkan 

kemandirian. Sedangkan pendekatan radikal adalah mengubah ketidakseimbangan 

melalui pemberdayaan kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, 

serta menganalisis sumber ketertinadanyya dengan melalaui perwatatan 

masyarakat, pengorganisasian masyarakat, pembangunan masyarakat. 

Metode penelitian yang yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif dan sebagai prosedur dalam memecahkan masalah yang di 

teliti dengan memaparkan yang sebenarnya dari objek penelitian. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, sedangkan subjek penelitian ini adalah pekerja sosial yang terdiiri 

dari 2 orang lansia yang masih potesnsial dan mengikuti program pemberdayaan, 

pendamping lansia dalam program pemberdayaan di UPTD PSRLU Pakutandang, 

Ciaparay kabuapten Bandung  Sebagai instrumen utama dalam penelitian ini 

dengan di bantu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah display data, reduksi 

data dan pengambilan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil peneltian menunjukan bahwa: 1). Pemberdayaan  dalam 

menigkatkan kesejahteraan sosial dengan berbagai program pelatihan 

pemberdayaan , Bimbingan Spritual Keagamaan , kelengkapan sarana dan 

prasaran dll, 2). Upaya Pemberdayaan lansian yang dilakukan oleh UPTD PSRLU 

untuk mendorong adanya peningkatan Kesejahteraan Sosial untuk mencapai  

standar kehidupan dak kesehatan tercapainya standar kehidupan pokok sandang, 

perumahan, pangan serta relasi-relasi soisla. 3). Hasil pemberdayaan Lansia ialah 

1). Mengurangi Masalah-Masalah Sosial, 2). Peningkatan kesejahteran sosial  

meningkat, 3). Kemandirian Lansia. 
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