Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Seiring meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk akan berpengaruh pada peningkatan
Usaha Harapan Hidup (UHH) di Indonesia. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) dalam
Wirakusumah (2000), pada Tahun 1980 UHH adalah 55,7 tahun, angka ini meningkat pada tahun 1990 menjadi
59,5 tahun dan pada tahun 2020 diperkirakan UHH menjadi 71,7 tahun.
Meningkatnya populasi lansia ini membuat pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan program yang
ditujukan kepada kelompok penduduk lansia sehingga dapat berperan dalam pembangunan dan tidak menjadi
beban bagi masyarakat. Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia menetapkan, bahwa
batasan umur lansia di Indonesia adalah 60 tahun ke atas (Depsos RI, 2004). Undang-undang Nomor 36 Tahun
2009 pasal 138 ayat 1 menetapkan bahwa Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan
untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan martabat
kemanusiaan. Ayat 2 menetapkan bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial
dan ekonomis.
Situasi global pada saat ini di antaranya adalah :
- Setengah jumlah lansia di dunia (400 juta jiwa) berada di Asia.
- Pertumbuhan lansia pada negara sedang berkembang lebih tinggi dari negara yang sudah berkembang.
- Masalah terbesar lansia adalah penyakit degeneratif.
- Diperkirakan pada tahun 2050 sekitar 75% lansia penderita penyakit degeneratif tidak dapat beraktifitas
(tinggal di rumah).
Pertumbuhan penduduk lanjut usia (lansia) diprediksi akan meningkat cepat di masa yang akan datang
terutama di negara-negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga akan
mengalami ledakan jumlah penduduk lansia, kelompok umur 0-14 tahun dan 15-49 berdasarkan proyeksi 20102035 menurun. Sedangkan kelompok umur lansia (50-64 tahun dan 65+) berdasarkan proyeksi 2010-2035 terus
meningkat.
Diangkatnya topik ”Lanjut Usia (Lansia)” pada volume kali ini, dapat bermanfaat untuk meningkatkan agar tetap
produktif dan meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal di masyarakat. Dan tak lupa kami ucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan “Buletin Jendela Data dan Informasi
Kesehatan” ini.
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I. Latar Belakang
Keberhasilan pembangunan adalah cita-cita suatu bangsa yang terlihat dari peningkatan taraf hidup dan Umur Harapan
Hidup (UHH)/Angka Harapan Hidup (AHH). Namun peningkatan UHH ini dapat mengakibatkan terjadinya transisi epidemiologi dalam bidang kesehatan akibat meningkatnya jumlah angka kesakitan karena penyakit degeneratif. Perubahan struktur demografi ini diakibatkan oleh peningkatan populasi lanjut usia (lansia) dengan menurunnya angka kematian serta penurunan jumlah kelahiran.
Seiring meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk akan berpengaruh pada peningkatan UHH di
Indonesia. Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2011, pada tahun 2000-2005 UHH adalah 66,4 tahun
(dengan persentase populasi lansia tahun 2000 adalah 7,74%), angka ini akan meningkat pada tahun 2045-2050 yang
diperkirakan UHH menjadi 77,6 tahun (dengan persentase populasi lansia tahun 2045 adalah 28,68%). Begitu pula dengan
laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi peningkatan UHH. Pada tahun 2000 UHH di Indonesia adalah 64,5 tahun
(dengan persentase populasi lansia adalah 7,18%). Angka ini meningkat menjadi 69,43 tahun pada tahun 2010 (dengan
persentase populasi lansia adalah 7,56%) dan pada tahun 2011 menjadi 69,65 tahun (dengan persentase populasi lansia
adalah 7,58%).
Meningkatnya populasi lansia ini membuat pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan program yang ditujukan kepada
kelompok penduduk lansia sehingga dapat berperan dalam pembangunan dan tidak menjadi beban bagi masyarakat.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia menetapkan, bahwa batasan umur lansia di
Indonesia adalah 60 tahun ke atas. Berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah di antaranya tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia,
yang antara lain meliputi: 1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual seperti pembangunan sarana ibadah dengan
pelayanan aksesibilitas bagi lanjut usia; 2) Pelayanan kesehatan melalui peningkatan upaya penyembuhan (kuratif),
diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik; 3) Pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan
kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, penyediaan
fasilitas rekreasi dan olahraga khusus; 4) Kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, seperti pelayanan administrasi
pemerintah (Kartu Tanda Penduduk seumur hidup), pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah,
pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket perjalanan, akomodasi, pembayaran pajak, pembelian tiket rekreasi,
penyediaan tempat duduk khusus, penyediaan loket khusus, penyediaan kartu wisata khusus, mendahulukan para lanjut
usia.
Tujuan dari penulisan ini adalah menyajikan kondisi dan posisi lansia di berbagai bidang sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan perencanaan program, kebijakan maupun kegiatan dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan lansia.

II. Bahan dan Cara
Kajian ini menggunakan sumber data dari laporan rutin Kementerian Kesehatan, Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes)
tahun 2011, dan dokumen-dokumen kebijakan yang terkait dengan lansia. Setiap topik permasalahan didiskusikan oleh tim
dalam memperoleh kesepakatan hasil yang perlu disajikan. Analisis untuk memperdalam kajian diperlukan untuk mendukung bahan yang disajikan.

III. Situasi Global
Secara global diprediksi populasi lansia terus mengalami peningkatan seperti tampak pada gambar di bawah ini. Populasi
lansia di Indonesia diprediksi meningkat lebih tinggi dari pada populasi lansia di wilayah Asia dan global setelah tahun
2050.
Bila dilihat dari struktur kependudukannya, secara global berstruktur tua dari tahun 1950. Sedangkan Asia dan Indonesia
berstruktur tua dimulai dari tahun 1990 dan 2000. Walaupun dikatakan berstruktur tua tetapi jumlah penduduk <15 tahun
lebih besar dari penduduk lansia (60+ tahun), tetapi pada tahun 2040 baik global/dunia, Asia dan Indonesia diprediksikan
jumlah penduduk lansia sudah lebih besar dari jumlah penduduk <15 tahun.

Gambar 1: Persentase Penduduk Lansia di Dunia, Asia dan Indonesia Tahun 1950 - 2050
Sumber : UN, World Population Prospects: The 2010 Revision
IV. Situasi Indonesia
A. Gambaran Umum
Indonesia termasuk negara berstruktur tua, hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk lansia tahun 2008, 2009 dan
2012 telah mencapai di atas 7% dari keseluruhan penduduk, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Struktur
penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia secara
global dan nasional. Keadaan ini berkaitan dengan adanya perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat
yang meningkat. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menjadi salah satu indikator keberhasilan
pembangunan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan.

Gambar 2 : Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Indonesia Tahun 2008, 2009 dan 2012
Sumber : Susenas Tahun 2008, 2009 dan 2012, Badan Pusat Statistik RI
Bila dilihat lansia berdasarkan jenis kelamin, penduduk lansia yang paling banyak adalah perempuan, seperti tampak pada
gambar di bawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa umur harapan hidup yang paling tinggi adalah perempuan.

Gambar 3 : Penduduk Lanjut Usia Menurut Jenis Kelamin
Sumber : Susenas Tahun 2012, Badan Pusat Statistik RI

Berdasarkan tipe daerah, penduduk lansia lebih banyak tinggal di perdesaan daripada di perkotaan yang dapat dilihat pada
gambar di bawah ini.

Gambar 4: Penduduk Lanjut Usia Menurut Tipe Daerah
Sumber : Susenas Tahun 2012, Badan Pusat Statistik RI
Jika dilihat sebaran penduduk lansia menurut provinsi, persentase penduduk lansia di atas 10% sekaligus paling tinggi ada
di Provinsi DI Yogyakarta (13,04%), Jawa Timur (10,40%) dan Jawa Tengah (10,34%).

Gambar 5 : Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi
Sumber : Susenas Tahun 2012, Badan Pusat Statistik RI
Perubahan struktur penduduk mempengaruhi angka beban ketergantungan, terutama bagi penduduk lansia. Perubahan ini
menyebabkan angka ketergantungan lansia menjadi meningkat. Rasio ketergantungan penduduk tua (old dependency
ratio) adalah angka yang menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk tua terhadap penduduk usia produktif. Angka
tersebut merupakan perbandingan antara jumlah penduduk tua (60 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk produktif (1559 tahun). Angka ini mencerminkan besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai
penduduk tua.

Hasil dari data Susenas menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan penduduk lansia pada tahun 2012 adalah sebesar 11,90 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Angka rasio sebesar 11,90 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 12 orang penduduk lansia. Namun bila dibandingkan per jenis kelamin,
angka rasio ketergantungan penduduk lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk lansia laki-laki (12,95
berbanding 10,86) seperti tampak pada tabel di bawah ini.
Tabel 1
Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2012
Tipe Daerah
Perkotaan (K)

Laki-laki (L)
10,66

Perempuan (P)
12,70

L+P
11,67

Perdesaan (D)

11,07

13,20

12,13

K+D

10,86

12,95

11,90

Sumber: Susenas Tahun 2012, Badan Pusat Statistik RI
Hasil Susenas tahun 2012 memperlihatkan pendidikan penduduk lansia yang relatif masih rendah karena persentase tidak/
belum pernah sekolah dan tidak tamat SD lebih dari separuh penduduk lansia (tidak/belum pernah sekolah 26,84%; tidak
tamat SD 32,32%) seperti tampak pada gambar di bawah ini. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk lansia serta banyaknya penduduk lansia di perdesaan mungkin dapat mempengaruhi aksesibilitas lansia ke fasilitas kesehatan.
Walaupun tingkat pendidikan lansia relatif masih rendah namun terjadi peningkatan tingkat pendidikan yang ditamatkan
lansia selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2012. Persentase penduduk lansia yang tidak/belum pernah sekolah
turun dari 38,53% pada tahun 2005 menjadi 26,84% pada tahun 2012.

Gambar 6 : Persentase Penduduk Lansia Menurut Pendidikan
Sumber : Susenas Tahun 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, Badan Pusat Statistik RI

Pada gambar di bawah ini memperlihatkan persentase penduduk lansia menurut status perkawinan. Sebagian besar lansia
berstatus kawin (57,81%), dan cerai mati (39,06%).

Gambar 7 : Penduduk Lanjut Usia Menurut Status Perkawinan
Sumber : Susenas Tahun 2012, Badan Pusat Statistik RI
Menurut jenis kelamin, pola status perkawinan penduduk lansia laki-laki berbeda dengan lansia perempuan. Lansia perempuan
lebih banyak yang berstatus cerai mati (59,15%), sedangkan lansia laki-laki lebih banyak yang berstatus kawin (82,71%). Hal ini
disebabkan usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup laki-laki, sehingga persentase lansia perempuan yang berstatus cerai mati lebih banyak dibandingkan dengan lansia laki-laki. Satu hal yang menarik
dari status perkawinan lansia adalah persentase yang cukup tinggi dari lansia perempuan yang berstatus cerai. Hal ini mungkin
disebabkan sebagian besar perempuan setelah cerai tidak kawin lagi dalam jangka waktu yang relatif lama. Sebaliknya lansia
laki-laki yang bercerai umumnya segera kawin lagi.
Laki-laki

Perempuan

Gambar 8 : Penduduk Lanjut Usia Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin
Sumber : Susenas Tahun 2012, Badan Pusat Statistik RI
Kepala rumah tangga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Kedudukan kepala rumah tangga
sangat penting dalam menentukan kelangsungan rumah tangga. Selain bertanggung jawab secara ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan seluruh anggota keluarga, kepala rumah tangga juga berperan sebagai pengambil keputusan. Tanggung jawab
kepala rumah tangga yang sangat besar dari sisi psikologis maupun ekonomis, ternyata masih banyak diemban oleh penduduk
lansia yang seharusnya menikmati hari tua tanpa beban berat. Gambar berikut ini menunjukkan bahwa dari tahun 2005 – 2012
sebagian besar penduduk lansia (sekitar 90%) masih memegang peranan penting di dalam lingkungan rumah tangga berstatus
sebagai kepala rumah tangga.

Menurut jenis kelamin dari tahun 2005-2012, persentase penduduk laki-laki lansia yang menjadi kepala rumah tangga lebih
tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini mungkin disebabkan budaya patriarkhi di masyarakat bahwa laki-laki adalah pemimpin
dalam rumah tangga.

Gambar 9 : Persentase Penduduk Lansia yang Menjadi Kepala RumahTangga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2005,
2007, 2009, 2011 dan 2012
Sumber : Susenas Tahun 2005, 2007, 2009, 2011 dan 2012, Badan Pusat Statistik RI
Penduduk lansia yang termasuk dalam angkatan kerja merupakan lansia potensial. Lansia potensial banyak ditemukan di
negara berkembang dan negara yang belum memiliki tunjangan sosial untuk hari tua. Mereka berusaha bekerja untuk mencapai
kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2011
hampir separuh (45,41%) lansia di Indonesia memiliki kegiatan utama bekerja dan sebesar 28,69% mengurus rumah tangga,
kemudian 1,67% termasuk menganggur/mencari kerja, dan kegiatan lainnya sekitar 24,24% seperti tampak pada gambar di
bawah ini. Tingginya persentase lansia yang bekerja dapat dimaknai bahwa sebenarnya lansia masih mampu bekerja secara
produktif untuk membiayai kehidupan rumah tangganya, namun di sisi lain mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan lansia
masih rendah, sehingga meskipun usia sudah lanjut, lansia terpaksa bekerja untuk membiayai kehidupan rumah tangganya.

Gambar 10 : Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2011
Sumber : Sakernas Tahun 2011, Badan Pusat Statistik RI

Bila ditinjau menurut tipe daerah, persentase lansia yang bekerja di daerah perkotaan (51,46%) lebih tinggi dibandingkan lansia
perdesaan (38,99%). Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh jenis pekerjaan di perdesaan bersifat informal yang tidak
memiliki persyaratan yang umumnya tidak dapat dipenuhi oleh penduduk lansia, seperti faktor umur dan pendidikan.

Gambar 11 : Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah Tahun 2011
Sumber : Sakernas Tahun 2011, Badan Pusat Statistik RI
Untuk penduduk lansia yang bekerja menurut jenis kelamin, persentase penduduk lansia laki-laki yang bekerja (61,47%) lebih
tinggi dibandingkan lansia perempuan (31,39%) seperti tampak pada gambar di bawah ini.

Gambar 12 : Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011
Sumber : Sakernas Tahun 2011, Badan Pusat Statistik RI

Komposisi lansia yang bekerja menurut lapangan usaha mencerminkan struktur perekonomian dan potensi sektor
perekonomian dalam menyerap tenaga kerja lansia. Informasi tersebut juga dapat memberikan gambaran kasar mengenai
kualitas sumber daya lansia terutama tingkat keterampilan yang dikuasai. Semakin tinggi keterampilan yang dikuasai lansia,
semakin tinggi minat untuk bekerja di luar sektor pertanian. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan sebagian besar pekerja
lansia (60,92%), kemudian jasa (28,80%) dan industri (10,28%). Tingginya persentase yang bekerja di sektor pertanian antara
lain terkait dengan tingkat pendidikan penduduk lansia yang pada umumnya masih rendah. Lapangan usaha sektor pertanian
terbuka untuk semua kalangan dan tanpa prasyarat pendidikan.
Tabel 2
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Tipe Daerah Tahun 2011
Lapangan Usaha
Pertanian
Industri
Jasa

Perkotaan
(K)

Perdesaan
(D)

K+D

34,52
14,42
51,06

78,82
7,31
12,87

60,92
10,28
28,80

Sumber : Sakernas Tahun 2011, Badan Pusat Statistik RI
Dari tabel di atas ditunjukkan pula perbedaan struktur lapangan usaha penduduk lansia di daerah perkotaan dan perdesaan.
Di daerah perkotaan mayoritas lansia bekerja pada sektor jasa (51,06%) sedangkan di daerah perdesaan hampir 80% lansia
bekerja pada sektor pertanian.
Berdasarkan Sakernas tahun 2009, hampir 11% lansia miskin. Penduduk lansia miskin yang tinggal di desa lebih banyak
(13,55%) dari penduduk lansia miskin yang tinggal di kota (7,8%) seperti tampak pada gambar di bawah ini.

Gambar 13: Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009
Sumber : Sakernas Tahun 2009, Badan Pusat Statistik RI
B. Status Kesehatan Lansia
Dengan bertambahnya umur, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat proses degeneratif (penuaan) sehingga penyakit
tidak menular banyak muncul pada usia lanjut. Selain itu masalah degeneratif menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena infeksi penyakit menular. Penyakit tidak menular pada lansia di antaranya hipertensi, stroke, diabetes mellitus
dan radang sendi atau rematik. Sedangkan penyakit menular yang diderita adalah tuberkulosis, diare, pneumonia dan hepatitis.

Angka kesakitan (morbidity rates) lansia adalah proporsi penduduk lansia yang mengalami masalah kesehatan hingga
mengganggu aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir. Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Angka kesakitan tergolong sebagai indikator kesehatan negatif.
Semakin rendah angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik.
Angka kesakitan penduduk lansia tahun 2012 sebesar 26,93% artinya bahwa dari setiap 100 orang lansia terdapat 27 orang
di antaranya mengalami sakit. Bila dilihat perkembangannya dari tahun 2005-2012, derajat kesehatan penduduk lansia mengalami peningkatan yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan pada lansia seperti tampak pada gambar di bawah
ini.

Gambar 14 : Angka Kesakitan Penduduk Lansia Tahun 2005, 2007, 2009, dan 2012
Sumber : Susenas Tahun 2005, 2007 dan 2009, dan 2012, Badan Pusat Statistik RI
Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit
akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas atau sebab lainnya. Keluhan kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya
aktivitas sehari-hari, namun terjadinya keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami oleh penduduk dapat
menggambarkan tingkat/derajat kesehatan secara kasar.
Berdasarkan Susenas 2012, separuh lebih lansia (52,12%) mengalami keluhan kesehatan sebulan terakhir, dan tidak ada
perbedaan lansia yang mengalami keluhan kesehatan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki 50,22%; perempuan 53,74%).
Dari gambar di bawah ini juga memperlihatkan perkembangan kondisi penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan
selama sebulan terakhir pada tahun 2005-2012. Secara umum derajat kesehatan penduduk lansia masih rendah, yang dapat
dilihat dengan peningkatan persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan dari tahun 2005-2012.

Gambar 15: Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan selama
Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin Tahun 2005, 2007, 2009 , 2011 dan 2012
Sumber : Susenas Tahun 2005, 2007, 2009 , 2011, dan 2012, Badan Pusat Statistik RI

Faktor yang juga mempengaruhi kondisi fisik dan daya tahan tubuh lansia adalah pola hidup yang dijalaninya sejak usia
balita. Pola hidup yang kurang sehat berdampak pada penurunan daya tahan tubuh, masalah umum yang dialami adalah
rentannya terhadap berbagai penyakit.
Di dalam Susenas dikumpulkan informasi mengenai jenis keluhan kesehatan yang umum seperti pada gambar di bawah ini.
Keluhan kesehatan yang paling tinggi adalah jenis keluhan lainnya (32,99%). Jenis keluhan lainnya di antaranya keluhan
yang merupakan efek dari penyakit kronis seperti asam urat, darah tinggi, rematik, darah rendah dan diabetes. Kemudian
jenis keluhan yang juga banyak dialami lansia adalah batuk (17,81%) dan pilek (11,75%).

Gambar 16 : Proporsi Penduduk Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Tahun 2012
Sumber : Susenas Tahun 2012, Badan Pusat Statistik RI
Penyakit Tidak Menular adalah penyakit degeneratif karena berhubungan dengan proses degenerasi (ketuaan). Selain itu
Penyakit Tidak Menular disebut juga new communicable disease karena dianggap dapat menular melalui gaya hidup dimana
gaya hidup dapat menyangkut pola makan, kehidupan seksual dan komunikasi global. Inti atau substansi dalam epidemiologi penyakit tidak menular adalah ditemukannya penyebab dalam hal ini atau yang dipakai adalah istilah ditemukannya
faktor resiko sebagai faktor penyebab.
Obesitas sentral dianggap sebagai faktor risiko yang erat kaitannya dengan beberapa penyakit degeneratif. Untuk laki-laki
dengan Lingkar Perut (LP) di atas 90 cm atau perempuan dengan LP di atas 80 cm dinyatakan sebagai obesitas sentral
(WHO Asia-Pasifik, 2005).
Prevalensi obesitas sentral untuk tingkat nasional adalah 18,8%. Dari gambar berikut ini tampak bahwa obesitas sentral
cenderung meningkat sampai umur 45-54 tahun, selanjutnya berangsur menurun kembali. Bila kita lihat prevalensi obesitas
menjelang lansia sampai lansia (kelompok umur 55-64 tahun, 65-74 tahun dan 75+ tahun), kelompok umur 55-64 tahun
yang obesitasnya paling tinggi.

Gambar 17 : Prevalensi Obesitas Sentral pada Penduduk 15 Tahun ke Atas
Sumber
: Riskesdas 2007, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan RI
Faktor risiko lain yang erat kaitannya dengan beberapa penyakit degeneratif adalah merokok. Prevalensi merokok lansia
pada kelompok umur 55-64, 65-74 dan 75+ cukup tinggi yaitu di atas 30%, dan paling tinggi pada kelompok umur 55-64
tahun (37,5%) dengan rerata jumlah batang rokok/hari sebanyak 13 batang rokok.

Gambar 18 : Prevalensi dan Rerata Jumlah Batang Rokok yang Diisap Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut
Karakteristik Responden Riskesdas 2007
Sumber
: Riskesdas 2007, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan RI
Penyakit pada lanjut usia (lansia) sering berbeda dengan dewasa muda, karena penyakit pada lansia merupakan gabungan dari kelainan-kelainan yang timbul akibat penyakit dan proses menua, yaitu proses menghilangnya secara perlahan
kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri serta mempertahankan struktur dan fungsi normalnya,
sehingga tidak dapat bertahan terhadap penyakit (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita.

Berdasarkan laporan rumah sakit melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2010 (rumah sakit yang mengirim
laporan untuk rawat jalan (RL2B) adalah 41,05% dari total jumlah RS yang teregistrasi dalam SIRS), 10 peringkat terbesar
penyakit penyebab rawat jalan dari seluruh penyakit rawat jalan pada kelompok usia 45-64 tahun dan 65+ tahun yang paling tingggi adalah hipertensi esensial sedang sebab sakit lainnya hampir sama kecuali pada kelompok umur 45-64 tahun
terdapat gangguan refraksi, penyakit kulit dan pulpa sedangkan pada kelompok umur >65 tahun terdapat katarak, penunjang sarana kesehatan dan penyakit jantung iskemik lainnya dengan persentase terhadap seluruh penyakit rawat jalan
dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 19 :
Sumber

:

Peringkat 10 Besar Penyakit Penyebab Rawat Jalan terhadap Seluruh Penyakit Pasien Rawat Jalan di
Rumah Sakit, Indonesia Tahun 2010
Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Tahun 2011, Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI

Pemerintah akan meningkatkan pola pelayanan kesehatan jemaah haji pada musim terkait kebijakan Kementerian Agama
(Kemenag) memprioritaskan jemaah haji lansia. Peningkatan pelayanan kesehatan ini karena jemaah lansia memiliki
karakter kondisi kesehatan yang komplek.
Bersumber dari Sistem Informasi Kesehatan Haji Indonesia (Siskohatkes) tahun 2012, jemaah haji lansia yang di
embarkasi penyakit yang terbanyak berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir adalah Essential (primary) hypertension
(40,12%) dan Non-insulin-dependent diabetes mellitus (9,21%) seperti tampak pada tabel di bawah ini.
Tabel 3
10 Penyakit Terbanyak Jemaah Haji Lansia (>60 tahun)
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Akhir di Embarkasi
Tahun 2012
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DIAGNOSA
Essential (primary) hypertension
Non-insulin-dependent diabetes mellitus
Cardiomegaly
Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias
Other rheumatoid arthritis
Gastritis and duodenitis
Dyspepsia
Atherosclerotic heart disease
Atrial septal defect
Other specified disorders of ear

JUMLAH
17.088
3.924
3.362
2.278
2.164
994
853
834
710
647

Sumber : Sistem Informasi Kesehatan Haji Indonesia (Siskohatkes) Tahun 2012
Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Kesehatan RI

%
40,12
9,21
7,89
5,35
5,08
2,33
2,00
1,96
1,67
1,52

Untuk penyakit jemaah haji yang dirawat inap di Indonesia dan Arab Saudi yang paling banyak adalah Non-insulin-dependent
diabetes mellitus (12,30%) dan Essential (primary) hypertension (8,91%). Hal ini sesuai dengan penyakit terbanyak yang diperiksa
terakhir di embarkasi yaitu Essential (primary) hypertension dan Non-insulin-dependent diabetes mellitus.
Tabel 4 : 10 Penyakit Terbanyak Jemaah Haji Lansia (>60 tahun)
Berdasarkan Data Rawat Inap di Indonesia dan Arab Saudi
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ICDX
E11
I10
K30
J18
J44
I64
J45
I50.0
J44.0

10

D50

DIAGNOSA
Non-insulin-dependent diabetes mellitus
Essential (primary) hypertension
Dyspepsia
Pneumonia, organism unspecified
Other chronic obstructive pulmonary disease
Stroke, not specified as haemorrhage or infarction
Asthma
Congestive heart failure
Chronic obstructive pulmonary disease
with acute lower respiratory
Iron deficiency anaemia

JUMLAH
319
231
144
107
87
76
66
63
58

%
12,30
8,91
5,55
4,13
3,36
2,93
2,55
2,43
2,24

53

2,04

Sumber :Sistem Informasi Kesehatan Haji Indonesia (Siskohatkes) Tahun 2012, Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Kesehatan RI

Untuk jemaah haji lansia penyebab kematian yang paling tinggi adalah Cardiac arrest (20,87%) dan Septicaemia (10,28%) seperti
tampak pada Tabel 5 di bawah ini.
Tabel 5 : 10 Penyakit Penyebab Kematian Terbanyak Jemaah Haji Lansia (>60 Tahun)
Berdasarkan Data Rawat Inap di Indonesia dan Arab Saudi
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ICDX
I46
A41.9
I21
J96
I46.1
R57.0
R57
I49.9
R57.1
J96.9

DIAGNOSA
Cardiac arrest
Septicaemia, unspecified
Acute myocardial infarction
Respiratory failure, not elsewhere classified
Sudden cardiac death, so described
Cardiogenic shock
Shock, not elsewhere classified
Cardiac arrhythmia, unspecified
Hypovolaemic shock
Respiratory failure, unspecified

JUMLAH
67
33
24
23
16
16
15
12
12
11

%
20,87
10,28
7,48
7,17
4,98
4,98
4,67
3,74
3,74
3,43

Sumber : Sistem Informasi Kesehatan Haji Indonesia (Siskohatkes) Tahun 2012, Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Kesehatan RI

Informasi peristiwa dan penyebab kematian di masyarakat sangat penting untuk memperoleh data dasar di bidang kesehatan,
dimana data tersebut dapat dipakai sebagai indikator untuk menyusun kebijakan kesehatan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi
program yang sudah berjalan serta menunjang penelitian-penelitaian yang dilakukan.
Dari hasil laporan Badan Litbangkes untuk registrasi penyebab kematian di 15 kabupaten/kota tahun 2011, proporsi penyebab
kematian kelompok lansia (umur 55-64 tahun dan >65) yang paling tinggi adalah Stroke dan Ischaemic heart diseases.
Tabel 6 : Proporsi Penyebab Kematian Kelompok Umur 55-64 tahun dan >65 tahun,
di 15 Kabupaten/Kota Tahun 2011
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Penyebab kematian
Stroke
Ischaemic heart diseases
Diabetes mellitus
Respiratory Tuberculosis
Other heart diseases
Chronic lower respiratory dis
Diseases of the liver
Hypertensive diseases
Diarrhoea
Transport accidents

55-64 tahun (n=6629)
22,1
12,7
9,6
7,4
5,3
5,1
4,7
4,4
1,7
1,6

Penyebab keamtian
Stroke
Ischaemic heart diseases
Chronic lower respiratory dis
Other heart diseases
Respiratory Tuberculosis
Diseases of the liver
Hypertensive diseases
Diarrhoea
Symptoms and Sings
Diseases of the liver

65 tahun+ (n=15439
24,6
12,0
8,3
6,3
6,2
5,5
4,6
4,1
2,6
2,5

Sumber : Laporan registrasi penyebab kematian di 15 kabupaten/kota tahun 2011, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan

Penduduk lansia hasil pengolahan SP 2010 sebanyak 18.043.712 orang, dari jumlah tersebut sekitar 18.028.271 orang
ditanyakan mengenai kesulitan fungsional dengan menggunakan kuesioner C1, sisanya sebesar 15.441 penduduk tidak
ditanyakan mengenai kesulitan fungsional bagi mereka penghuni flat/apartemen/perumahan sangat eksklusif, atau
masyarakat terpencil (akses sangat sulit), atau rumah tangga di kolong jembatan (bangunan sangat tidak layak huni), atau
pengungsi tenda, tunawisma, awak kapal, orang tinggal di gerbong kereta api, suku terasing, penghuni penjara dan barak
militer, serta pasien rumah sakit jiwa. Dari data dalam gambar di bawah ini tampak jenis kesulitan yang dialami lansia yang
paling tinggi adalah kesulitan dalam melihat (17,57%), kemudian kesulitan dalam hal mendengar (12,77%).

Gambar 20 : Persentase Disabilitas pada Lansia Tahun 2010
Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010, Badan Pusat Statistik RI
Berobat jalan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan baik modern ataupun tradisional,
tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan. Gambar di bawah ini menunjukkan proporsi penduduk
lansia yang berobat jalan menurut jenis tempat berobat. Tiga tempat yang paling banyak didatangi oleh penduduk lansia
untuk berobat jalan adalah praktek tenaga kesehatan sebesar 33,2%, praktek dokter/poliklinik sebesar 30,56%, dan
puskesmas/pustu sebesar 29,31%.

Gambar 21 : Proporsi Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat Tahun 2012
Sumber
: Susenas Tahun 2012, Badan Pusat Statistik RI

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah sebuah program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang
memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya
dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi. Pada tahun 2011 dan 2012 program ini mendanai biaya kesehatan yang paling tinggi pada kelompok umur 15-60 tahun, dan yang paling rendah adalah
kelompok lansia (> 60 tahun) seperti tampak pada gambar di bawah ini.

Gambar 22 : Persentase Data Peserta Program Jamkesmas per Kelompok Umur Tahun 2011 dan 2012
Sumber
: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2011 dan 2012, Kementerian Kesehatan RI
C. Upaya Kesehatan Lansia
Kementerian Kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan status kesehatan para lanjut usia, melakukan beberapa program
yaitu:
1. Peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan para lansia di pelayanan kesehatan dasar, khususnya Puskesmas dan
kelompok lansia melalui program Puskesmas Santun Lanjut Usia.
Puskesmas Santun Usia Lanjut adalah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kepada lansia dengan
mengutamakan aspek promotif dan preventif di samping aspek kuratif dan rehabilitatif, secara pro-aktif, baik dan sopan
serta memberikan kemudahan dan dukungan bagi lansia.
Puskesmas Santun Usia Lanjut menyediakan loket, ruang tunggu dan ruang pemeriksaan khusus bagi lansia serta
mempunyai tenaga yang sudah terlatih di bidang kesehatan lansia dengan target Rencana Strategis Kesehatan tahun
2012 adalah 352 dan tahun 2014 sebanyak 602.
Berdasarkan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) tahun 2011 secara nasional persentase puskesmas yang memiliki
posyandu lansia adalah 78,8%. Provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi yang memiliki posyandu lansia adalah
Provinsi DI Yogyakarta (100%) diikuti Jawa Tengah (97,1%) dan Jawa Timur (95,2%). Sedangkan persentase terendah
ada di Papua (15%), Papua Barat (18,2%) dan Sulawesi Barat (22,2%). Bila dilihat dari lokasi, persentase puskesmas
di perkotaan yang memiliki posyandu lansia 80,9%, sementara di perdesaan 78,3%.
Untuk puskesmas yang memiliki Kelompok Peduli Lansia secara nasional persentasenya hanya 25,5%. Provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi yang memiliki Kelompok Peduli Lansia adalah DI Yogyakarta (53,6%) diikuti Sumatera Selatan (44%) dan DKI Jakarta (41,7%). Sedangkan persentase terendah ada di Provinsi Maluku (0%), Papua
(2,5%) dan Nusa Tenggara Timur (4,5%). Berdasarkan lokasi, persentase puskesmas yang memiliki Kelompok Peduli
Lansia di perkotaan 32,2%, sementara di perdesaan 23,8%.
2. Peningkatan upaya rujukan kesehatan bagi lansia melalui pengembangan Poliklinik Geriatri di Rumah Sakit. Saat ini
baru ada 8 Rumah Sakit Umum tipe A dan B yang memiliki Klinik Geriatri Terpadu yaitu RSUPN Cipto Mangunkusumo,
Jakarta; RSUP Karyadi, Semarang; RSUP Sardjito, Yogyakarta; RSUP Sanglah, Denpasar; RSUP Hasan Sadikin
Bandung; RSUP Wahidin, Makassar; RSUD Soetomo, Surabaya dan RSUD Moewardi, Solo.
Untuk Rumah Sakit Khusus pada rumah sakit jiwa yang melayani geriatri sudah ada 16 rumah sakit yaitu: RSJ Dr. Radjiman Wediodoningrat, Lawang, RSJ Dr. H. Marzoeki Mahdi, Bogor, RSJ Provinsi Jawa Barat, Mataram, RSJ Nusa
Tenggara Barat, RSJ Aceh, RSJ Jambi, RSJKO Soeprapto, Bengkulu, RSJ Menur, Surabaya, Jawa Timur, RSJ Lampung, RSJ Ambon, RSJ Dr. Suparto Hardjo Husodo, Kendari, Sulawesi Tenggara, RSJ Prof. Dr. Hb. Saanin, Padang,
Sumatera Barat, RSJ Daerah Dr. Amino Gondohutomo, RSJ Daerah Surakarta, Jawa Tengah, RSJ Daerah Madani
Propinsi Sulawesi Tengah, RSJ Sambang Lihum, Kalimantan Selatan, Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam, Kalimantan Timur, Rumah Sakit Khusus Daerah Prof. Dr. V.L Ratumbuysang.
Berdasarkan Rifaskes tahun 2011 ketersediaan klinik geriatri masih sangat rendah yaitu sekitar 5% dari semua RSU
Pemerintah. Sebagian besar provinsi tidak memiliki RSU Pemerintah yang memberikan pelayanan klinik geriatri.

3. Peningkatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan dan gizi bagi usia lanjut.
Program kesehatan lansia adalah upaya kesehatan berupa promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan
status kesehatan lansia. Kegiatan program kesehatan lansia terdiri dari: 1) Kegiatan promotif penyuluhan tentang Perilaku
Hidup Sehat dan Gizi Lansia; 2) Deteksi Dini dan Pemantauan Kesehatan Lansia; 3) Pengobatan Ringan bagi Lansia dan 4)
Kegiatan Rehabilitatif berupa Upaya Medis, Psikososial dan Edukatif. Berdasarkan Rifaskes 2011 persentase Puskesmas
dengan kegiatan promotif penyuluhan tentang perilaku hidup sehat dan gizi lansia secara nasional 75,7%. Provinsi dengan
persentase puskesmas tertinggi adalah Jawa Timur (93,8%), Jawa Tengah (93,6%) dan DI Yogyakarta (93,4%). Sedangkan
persentase terendah ada di Provinsi Papua (6,5%), Papua Barat (10.6%) dan Sulawesi Tenggara (31,8%). Bila dilihat dari
lokasi, persentase puskesmas di perkotaan yang melaksanakan kegiatan promotif penyuluhan tentang perilaku hidup sehat
dan gizi lansia 85,1%, sementara di perdesaan 72,4%.
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Persentase penduduk lansia tahun 2012 adalah 7,56% yang berarti termasuk negara berstruktur tua.
Penduduk lansia berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2012 yang paling banyak adalah perempuan (Perempuan = 8,2%;
Laki-laki = 6,9%).
Penduduk lansia berdasarkan wilayah tahun 2012 lebih banyak tinggal di perdesaan (7,63%) daripada di perkotaan (7,49%).
Penduduk lansia paling tinggi pada tahun 2012 adalah di provinsi D.I. Yogyakarta (13,04%), Jawa Timur (10,40%), Jawa
Tengah (10,34%).
Angka rasio ketergantungan penduduk lansia pada tahun 2012 adalah sebesar 11,90.
Pendidikan penduduk lansia pada tahun 2012 relatif masih rendah karena persentase tidak/belum pernah sekolah dan tidak
tamat SD lebih dari separuh penduduk lansia (tidak/belum pernah sekolah = 26,84%; tidak tamat SD = 32,32%).
Sebagian besar lansia pada tahun 2012 berstatus kawin (57,81%) dan cerai mati (39,06 %).
Pada tahun 2005 – 2012 sebagian besar penduduk lansia (sekitar 90%) masih memegang peranan penting di dalam lingkungan rumah tangga berstatus sebagai kepala rumah tangga dan persentase penduduk laki-laki lansia (61,17%) yang menjadi kepala rumah tangga lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan lansia (37,05).
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2011 hampir separuh (45,41%) lansia di Indonesia
memiliki kegiatan utama bekerja.
Berdasarkan lapangan pekerjaan, pekerja lansia yang paling banyak bekerja pada sektor pertanian (60,92), kemudian Jasa
(28,80%) dan industri (10,28%).
Angka kesakitan penduduk lansia tahun 2012 sebesar 26,93% dan dari tahun 2005-2012, derajat kesehatan penduduk lansia mengalami peningkatan yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan
Keluhan kesehatan lansia yang paling tinggi adalah keluhan yang merupakan efek dari penyakit kronis seperti asam urat,
darah tinggi, rematik, darah rendah dan diabetes (32,99%), Kemudian jenis keluhan yang juga banyak dialami lansia adalah
batuk (17,81%) dan pilek (11,75%).
Prevalensi obesitas yang paling tinggi menjelang lansia sampai lansia (kelompok umur 55-64 tahun, 65-74 tahun dan 75+
tahun) adalah kelompok umur 55-64 tahun (23,1%).
Prevalensi merokok lansia paling tinggi pada kelompok umur 55-64 tahun (37,5%) dengan rerata jumlah batang rokok/hari
sebanyak 13 batang rokok.
Berdasarkan laporan rumah sakit melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2010, 10 peringkat terbesar penyakit
penyebab rawat jalan dari seluruh penyakit rawat jalan pada kelompok usia 45-64 tahun dan 65+ tahun yang paling tingggi
adalah hipertensi esensial (primer).
Penyakit jemaah haji la nsia tahun 2012 yang di embarkasi yang terbanyak berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir adalah
Essential (primary) hypertension(40,12%) dan Non-insulin-dependent diabetes mellitus (9,21%).
Penyakit jemaah haji lansia tahun 2012 yang dirawat inap di Indonesia dan Arab Saudi yang paling banyak adalah Noninsulin-dependent diabetes mellitus (12,30%) dan Essential (primary) hypertension (8,91%).
Penyakit penyebab kematian jemaah haji lansia tahun 2012 tertinggi adalah Cardiac arrest (20,87%) dan Septicaemia
(10,28%).
Hasil laporan registrasi penyebab kematian di 15 kabupaten/kota pada tahun 2011, proporsi penyebab kematian kelompok
lansia (umur 55-64 tahun dan 65+) yang paling tinggi adalah Stroke dan Ischaemic heart diseases.
Jenis kesulitan yang dialami lansia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang paling tinggi adalah kesulitan dalam
melihat (17,57%), kemudian kesulitan dalam hal mendengar (12,77%).
Tiga tempat yang paling banyak didatangi oleh penduduk lansia untuk berobat jalan tahun 2012 adalah praktek tenaga
kesehatan sebesar 33,2%, praktek dokter/poliklinik sebesar 30,56%, dan puskesmas/pustu sebesar 29,31%.
Jamkesmas pada tahun 2011 dan 2021 mendanai biaya kesehatan yang paling tinggi pada kelompok umur 15-60 tahun
(65,85% dan 68,08%), kemudian kelompok umur <15 (20,89% dan 18,93%) dan yang paling rendah adalah kelompok lansia
(12,26% dan 12,99%)
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Pendahuluan
Seiring dengan meningkatnya jumlah lansia di Indonesia, semakin meningkat pula permasalahan penyakit akibat proses
penuaan. Otak sebagai organ kompleks, pusat pengaturan sistem tubuh dan pusat kognitif, merupakan salah satu organ tubuh
yang sangat rentan terhadap proses penuaan atau degeneratif. Berbagai penyakit degeneratif di otak, seperti Demensia
Alzheimer, Demensia vaskular, dan Parkinson, sampai saat ini pengobatannya belum memberikan hasil yang diharapkan.
Hampir semua obat tidak dapat menghentikan proses penyakit. Semua mengarah pada pengobatan mengurangi keluhan, tanpa
bisa mengatasi akar permasalahan penyakit. Obat Parkinson misalnya, sangat efektif di tahun-tahun awal pengobatan, namun
seiring waktu pun efektifitas berkurang. Saat di awal pengobatan, minum obat terlupa tidak masalah, namun saat setelah 5
tahun, minum dengan dosis tinggi pun gejala tidak berkurang. Permasalahan lanjutan sering terjadi, saat otak mulai menua,
risiko jatuh pun meningkat dan dapat mengakibatkan cedera dan keterbatasan gerak pada lansia. Jadi, dapat dibayangkan saat
proses degenerasi mengenai otak kita, sudah pasti akan menurunkan fungsi otak, yang pada akhirnya akan mengganggu fungsi
kerja sehari-hari dan berujung lansia tersebut menjadi ketergantungan dan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat.
Sayangnya penuaan sendiri, sampai saat ini tidak dapat dihentikan. Penuaan merupakan proses alami yang harus terjadi pada
setiap makhluk hidup. Penuaan tidak dapat dihentikan namun dapat diperlambat.
Berbagai studi berbasis ilmiah telah menunjukkan berbagai fakta bahwa banyak cara dapat dilakukan untuk memperlambat
proses penuaan otak. Pada tulisan singkat ini, penulis akan membahas berbagai fakta ilmiah yang dapat memperlambat proses
penuaan. Berbagai fakta ini dapat dijadikan landasan untuk membuat program kegiatan lansia di komunitas, sehingga kegiatan
lansia yang dilakukan rutin tersebut dapat bermanfaat untuk menstimulasi otak dan memperlambat terjadinya kemunduran
fungsi otak.
Program kegiatan lansia di lapangan dapat menjadi suatu kegiatan stimulasi otak yang menyenangkan dan menjadikan lansia
lebih berperan aktif dan produktif, bukan hanya sekedar menghambat proses kemunduran otak, namun juga dapat
meningkatkan kualitas hidup lansia dan orang di sekitarnya.
Kegiatan-kegiatan Berbasis Bukti Ilmiah Apa Saja yang Dapat Menstimulasi Otak ?
Banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk menstimulasi otak. Namun secara garis besar, berbasis pada kepentingan
kegiatan stimulasi otak lansia di komunitas, penulis membaginya pada 3 kegiatan utama seperti aktivitas fisik, stimulasi mental,
dan aktivitas sosial. Aspek kegiatan spiritualitas juga merupakan hal penting yang dapat menstimulasi otak pada lansia, namun
kegiatan spiritualitas dapat menjadi bagian aktifitas sosial dan stimulasi mental. Penulis membuat suatu bagan/skema terjadinya
kemunduran fungsi otak (demensia/penyakit kepikunan). Demensia merupakan stadium akhir perjalanan penyakit degeneratif
otak, sudah lampu merah. Namun sebelum terjadinya lampu merah, ada lampu kuning yang disebut dengan Mild Cognitive
Impairement atau Hendaya Kognitif Ringan. Namun banyak pula lansia yang masih lampu hijau, sehat, mandiri dan tanpa
keluhan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan berbagai program kegiatan stimulasi otak yang merupakan kombinasi
stimulasi fisik, mental dan sosial menjadi suatu kegiatan terprogram yang menyenangkan dan dapat diterapkan pada kelompok
lansia di masyarakat. Penelitian telah menunjukkan bahwa kombinasi pengobatan farmakologis dengan kegiatan stimulasi otak
yang terprogram dapat menghambat kemunduran kognitif. Menarik untuk disimak, penelitian menunjukkan bahwa kelompok
yang mendapat stimulasi otak jauh lebih baik fungsi kognitifnya dibandingkan dengan kelompok yang hanya dengan obat saja.
Artinya, berbagai kegiatan stimulasi otak berkelompok dan terprogram yang meliputi kegiatan stimulasi fisik, mental, dan sosial
lebih baik dibandingkan dengan lansia menyendiri dan hanya mengandalkan obat semata.

Gambar 1. Skematis Peranan Latihan Fisik, Stimulasi Mental, Aktifitas Sosial dan Nutrisi terhadap Stimulasi Otak
yang Memperlambat Proses Degeneratif

Aktivitas Fisik Dapat Menstimulasi Otak
Dulu sebelum tahun 1990, hampir semua berpikir bahwa fisik yang bugar akan membuat otak bugar. Jadi aktivitas fisik
membuat fisik bugar dulu, kemudian ikutannya adalah otak bugar juga. Fakta tersebut tidaklah salah, namun berbagai penelitian
menunjukkan bahwa saat kita melakukan aktivitas fisik juga dapat langsung menstimulasi otak, sehingga saat kita melakukan
olahraga teratur dapat meningkatkan protein di otak yang disebut Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF). Protein BDNF ini
berperan penting menjaga sel saraf tetap bugar dan sehat. Telah banyak penelitian mengenai peranan BDNF terhadap fungsi
memori. Kadar BDNF yang rendah dapat menyebabkan penyakit kepikunan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada
populasi lansia di Jakarta menunjukkan kadar BDNF rendah berhubungan dengan gejala penyakit kepikunan awal. Berbagai
fakta menunjukkan olahraga dapat meningkatkan kadar BDNF. Fakta inilah yang dapat menjelaskan bahwa lansia yang banyak
melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan mempunyai fungsi kognitif yang lebih baik. Tidak hanya masalah kognitif,
penelitian pun menunjukkan olahraga bersifat ansiolitik, artinya lansia yang berolahraga cenderung tidak mudah cemas. Tentu
banyak fakta-fakta positif lain dengan kita berolahraga. Yaffe dkk melakukan penelitian pada 5.925 wanita berusia di atas 65
tahun tentang manfaat berjalan terhadap gangguan kognitif. Kemudian dilakukan follow up selama 8 tahun. Hasilnya, kelompok
wanita yang berjalan lebih jauh, akan mengalami penurunan fungsi kognitif lebih lambat dibandingkan dengan kelompok wanita
yang jarak jalannya lebih dekat.
Di Indonesia terdapat senam vitalitas otak yang disusun dan dikembangkan oleh dr. Adre Mayza, Sp.S dkk. dan telah digunakan
oleh Pusat Intelegensia Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI pada kelompok lansia di beberapa daerah di Indonesia.
Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian kesehatan UNIKA Atma Jaya, lansia yang melakukan senam vitalitas otak
sebanyak 2 kali/seminggu selama setahun menunjukkan fungsi kognitif dan keseimbangan yang lebih baik dibandingkan
dengan kelompok lansia yang tidak melakukan senam.

Aktivitas Sosial Dapat Menstimulasi Otak
Berbagai fakta ilmiah menunjukkan bahwa aktifitas sosial juga dapat menstimulasi otak. Pada lansia yang berpartisipasi aktif
dalam kegiatan sosial dan interaksi dengan orang lain, diketahui dapat membantu menstimulasi fungsi kognitif dan
memperlambat terjadinya kepikunan. Aktifitas sosial dan keterikatan sosial telah dibuktikan berpengaruh terhadap fungsi kognitif
pada lansia.
Penelitian menunjukkan pengaruh luasnya aktifitas sosial bersifat menstimulasi dan menjaga fungsi kognitif. Keterikatan sosial
(meliputi pemeliharaan dan pembinaan berbagai hubungan sosial, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosial) dapat mencegah
penurunan kognitif pada lansia.

Sebuah studi dengan tujuan mengetahui hubungan antara keterikatan sosial dengan kejadian penurunan kognitif dalam suatu
komunitas lansia, dilakukan pada 2.812 lansia (usia 65 tahun atau lebih) dan diikuti selama 12 tahun. Pengukuran keterikatan
sosial dinilai berdasarkan indikator: kehadiran pasangan hidup, kontak tatap muka dengan tiga atau lebih teman setiap bulan,
kontak tanpa tatap muka dengan sepuluh atau lebih keluarga atau teman setiap tahun, keikutsertaan dalam pelayanan agama,
keanggotaan grup, dan aktivitas sosial rutin. Hasil studi tersebut menunjukkan lansia dengan keterikatan sosial lebih baik
mempunyai risiko penurunan fungsi kognitif yang lebih lambat. Menarik untuk disimpulkan pada penelitian ini adalah keterikatan
sosial, merupakan hal penting dilakukan untuk mencegah kepikunan. Budaya silaturahmi yang dilakukan di Indonesia, bukan
hanya memperat tali persaudaraan namun juga ternyata dapat mencegah kepikunan!.
Peranan Aktivitas Spiritual dalam Mencegah Kepikunan.
Aktivitas spiritual sering dihubungkan dengan terjaganya fungsi kognitif pada usia lanjut. Dengan rutin menghadiri acara-acara
keagamaan, maka dapat membantu pemulihan fungsi kognitif dan mencegah kepikunan. Dengan mengikuti aktifitas spiritual,
maka dapat memberikan arti hidup, rasa berarti, dan harapan hidup pada lansia, sehingga dapat menstimulasi fungsi kognitif
mereka. Penelitian pada 3.050 lansia yang dilakukan Hill dkk. selama pemantauan 8 tahun menunjukkan bahwa lansia yang
menghadiri acara keagamaan secara rutin cenderung mengalami penurunan kognitif lebih lambat dibandingkan dengan
kelompok yang tidak aktif dalam aktifitas keagamaan.
Beberapa teori berusaha untuk menjelaskan alasan keterlibatan aktifitas religius dengan proses penuaan kognitif yang sehat.
Pertama, keterlibatan diri dalam kegiatan religius berkaitan dengan rasa berarti dan harapan yang mampu membantu individu
mengatasi secara efektif stres, ansietas, dan depresi yang berhubungan dengan usia yang semakin menua. Diskusi filosofis
dapat secara langsung maupun tidak langsung memperlambat penurunan kognitif melalui sisi psikologis seperti rasa optimis
dan kebahagiaan. Selain itu, aktifitas religius sebagai bentuk gaya hidup aktif dan keterikatan sosial dapat mengisi waktu
senggang dengan kegiatan aktif yang menstimulasi fungsi kognitif sehingga akan menambah kapasitas cadangan otak, dan
akhirnya menghambat penurunan fungsi kognitif.
Aktivitas Stimulasi Mental Dapat Menstimulasi Otak
Stimulasi mental dapat memperbaiki atau menjaga fungsi kognitif lansia. Dengan terus-menerus menstimulasi mental dengan
berbagai aktifitas otak, seperti berbagai permainan yang menstimulasi otak, dapat memperbaiki hubungan antar sel-sel otak,
sehingga terdapat cadangan fungsi kognitif untuk lansia. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa aktifitas yang
menstimulasi mental seperti permainan puzzle, membuat kerajinan tangan, diskusi, dan bernyanyi dapat menghambat
penurunan fungsi kognitif. Stimulasi mental dapat dilakukan saat kegiatan kelompok lansia. Permainan kelompok dapat dibuat
untuk menstimulasi atensi, memori, fungsi eksekutif, kelancaran berbahasa, dan lain-lain.
Data di atas menunjukkan bahwa stimulasi fisik, mental, dan sosial dapat menstimulasi otak. Penelitian menunjukkan bahwa
ketiga stimulasi tersebut jika dilakukan bersamaan dapat lebih menstimulasi otak dibandingkan dengan stimulasi secara
tersendiri. Berdasarkan konsep tersebut, bila kita membuat program stimulasi otak pada lansia di komunitas, maka harus
mengandung aspek stimulasi fisik, mental dan sosial dan harus disesuaikan dengan kultur setempat. Penulis sudah membuat
role model kegiatan lansia di komunitas yang mengandung ketiga unsur tersebut agar dapat bermanfaat terhadap stimulasi
otak. Hal penting saat membuat program stimulasi otak pada lansia adalah bagaimana membuat program yang berbasis otak
namun program kegiatan tersebut tetap menyenangkan, sehingga kegiatan kelompok lansia tetap langgeng berjalan.
Pertanyaan yang sering disampaikan adalah “bagaimana menjaga kelanggengan kegiatan kelompok lansia?”. Jawabannya
adalah terletak pada fasilitator kegiatan kelompok lansia. Kegiatan stimulasi otak dapat berjalan langgeng dan diminati oleh para
lansia tergantung pada fasilitator yang membina kelompok tersebut. Penulis membuat buku panduan praktis mengenai hal
tersebut. Buku tersebut merupakan modifikasi dari kegiatan Cognitive Stimulation Therapy (CST) yang dilakukan di Inggris.
Kegiatan CST merupakan intervensi psikososial berbasis bukti ilmiah untuk penyandang penyakit kepikunan. Pada percobaan
klinis, CST menunjukan peningkatan kognitif dan kualitas hidup. Kegiatan stimulasi otak dapat diterapkan secara tradisional
pada tempat-tempat berkumpulnya lansia, seperti panti jompo, senior center, atau pada fasilitas-fasilitas yang banyak
mendukung kebutuhan lansia. Kegiatan stimulasi otak dilakukan dalam suatu program terkoordinasi antara fasilitator terlatih
dengan pendamping lansia yang mengikuti program tersebut untuk dapat membantu lansia dalam menjalankan aktifitas seharihari.

Berbeda dengan program rehabilitasi kognitif yang bersifat lebih spesifik dan tertuju pada suatu aktifitas tertentu, kegiatan
stimulasi otak dilakukan secara berkelompok dan aktifitasnya tidak hanya untuk perbaikan fungsi kognitif, namun juga fungsi
sosial. Tujuan program kegiatan stimulasi otak pada lansia adalah perbaikan fungsi kognitif dan kualitas hidup. Melalui kegiatan
stimulasi otak dalam kelompok, interaksi para lansia terhadap lingkungan sekitar dalam komunitasnya menjadi lebih banyak
sehingga terjadi peningkatan kesehatan psikososial para lansia.
Kegiatan-kegiatan kelompok dirancang untuk dapat diikuti dengan santai dan rekreatif oleh para peserta beserta pendamping.
Kegiatan yang dilakukan lebih terpusat pada memotivasi untuk merangsang kekuatan individual pada masing-masing lansia
melalui kegiatan yang disesuaikan kebutuhan, seperti orientasi realita atau terapi kenangan dengan mendengarkan musik
bersama dan membahas tema mengenai musik tersebut, membaca buku yang diminati oleh para lansia, serta tema mengenai
makanan dan kategorisasi makanan dan efek bagi kesehatan. Topik-topik yang dapat dipilih sangat luas dan variatif tergantung
dari pilihan para peserta.
Program stimulasi otak pada lansia berisi beberapa kegiatan utama yang terdiri dari:
1. Kegiatan fisik (olahraga/senam bersama, seperti latihan vitalitas otak).
2. Latihan relaksasi bersama.
3. Diskusi/permainan yang menstimulasi kognitif.
4. Ceramah kesehatan.
Dalam pelaksanaan program stimulasi otak di komunitas dibutuhkan beberapa komponen yang berkaitan dengan kesuksesan
dan kelangsungan, antara lain fasilitator terlatih, partisipan kegiatan, dan modalitas kegiatan lainnya. Cara pemeliharaan
kelompok lansia satu akan berbeda dengan lainnya. Untuk meminimalisasi jumlah peserta yang hilang atau keluar dari
kelompok sebaiknya dilakukan pelatihan fasilitator.
.
Apa Saja Prinsip Utama Kegiatan Stimulasi Otak pada Lansia?
1. Menghormati Lansia
Hal yang paling utama adalah fasilitator harus menghormati lansia. Fasilitator perlu memperhatikan peserta sebagai
manusia, tidak terlalu terfokus pada penyakit demensia dan kerusakan lainnya yang terjadi. Tiap orang unik, dengan
pengalaman yang membentuk kepribadian dan sikap mereka, mengarah ke bermacam-macam kemampuan, ketertarikan,
pilihan, dan keterampilan. Fokuskan kepada kemampuan dari masing-masing peserta lansia dibandingkan dengan
kelemahan mereka. Kita harus menunjukkan rasa hormat terhadap masing-masing orang, dan tidak membuat mereka
merasa tidak mampu, rendah diri, atau melakukan apapun yang mengekspos kelemahan para peserta. Misalnya, ada
baiknya melakukan skrining untuk mengetahui penyakit yang diderita. Jangan sampai kita membuat suatu permainan yang
justru akan menimbulkan rasa ketidakberdayaan.
2. Keterlibatan
Tiap kegiatan harus melibatkan semua peserta, jangan sampai fasilitator atau salah satu peserta yang melakukan sebagian
besar dari aktifitas atau terlalu banyak bicara. Fasilitator sebaiknya hanya berfungsi memfasilitasi saja dan dapat mengajak
seluruh peserta lansia untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan kelompok. Kegiatan dalam kelompok akan membantu
anggota grup untuk saling mengenal dengan lebih baik dan dapat memperkuat hubungan antara peserta dan fasilitator,
apalagi jika fasilitator tidak bertindak sebagai pemimpin melainkan sebagai salah satu anggota grup, ikut aktifitas, membuat
sesi terapi menyenangkan dan tidak bertindak lebih hebat seperti seorang ahli. Mencari aktifitas yang dapat menarik dan
mengikutsertakan semua peserta. Hati-hati dengan peserta yang terlihat terisolasi dan menyendiri dalam kelompok. Apabila
ini terjadi akibat masalah penglihatan atau pendengaran, segera dekati peserta tersebut dan bantu mereka agar bisa ikut
dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Apabila pendapat salah satu peserta berbeda, pastikan bahwa peserta tersebut
tidak merasa ditolak atau dikucilkan oleh peserta lain. Buatlah suasana kegiatan dimana kontribusi semua peserta dihargai
dan dihormati, serta keragaman pendapat diterima dengan baik.
3. Pilihan dan Menyenangkan
Para peserta harus selalu ditawarkan pilihan, aktivitas alternatif, dan pendekatan berbeda apabila mereka merasa bahwa
pilihan dari kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu.

Penawaran pilihan membuat peserta merasa menjadi bagian dari grup yang mereka buat. Selain itu, menentukan pilihan
nama grup membuat rasa kebersamaan semakin kuat sehingga aktifitas yang dijalani dapat berjalan lancar. Tiap sesi dari
kegiatan harus dibuat menyenangkan dan dapat dinikmati dengan teman-teman di kelompok. Tanyakan pendapat mereka
mengenai aktifitas yang sedang dijalani dan dibahas dalam kelompok.
4. Memberikan Pujian
Dalam kegiatan sesi terapi fasilitator dapat memberikan pujian untuk peserta yang dapat melakukan kegiatan dengan baik
dan menganjurkan untuk anggota lainnya untuk mengikuti. Akan ada rasa bangga dari peserta yang telah dipuji dan peserta
tersebut akan termotivasi untuk melakukan yang terbaik pada kegiatan lainnya atau kegiatan pada sesi minggu depan.
Untuk aktivitas kelompok, fasilitator juga dapat memberikan pujian bagi kelompok tersebut untuk meningkatkan
kebersamaan dan memotivasi kelompok untuk terus melakukan yang terbaik.

Gambar 2. Aktivitas Sosial dan Penurunan Kognitif pada Lansia
Bryan D. James, Robert S. Wilson, Lisa L. Barnes, David A. Bennett
(J Int Neuropsychol Soc. 2011 November; 17(6); 998-1005)

KESIMPULAN
Proses penuaan tidak dapat dihentikan, namun dapat diperlambat. Berdasarkan bukti ilmiah terdapat beberapa kegiatan
stimulasi otak yang bermanfaat, seperti aktifitas fisik, stimulasi mental, dan aktivitas sosial. Terbukti bahwa kombinasi ketiganya
lebih bermanfaat untuk menstimulasi otak dan meningkatkan kualitas hidup lansia dibandingkan secara tersendiri. Peranan
fasilitator sangat besar pada kelangsungan kegiatan kelompok lansia di komunitas, sehingga perlu dilakukan pelatihan fasilitator
agar dapat berkomunikasi dengan lansia secara efektif dan kegiatan langgeng berjalan.
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Pendahuluan
Indonesia seperti negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik akan mengalami penuaan penduduk dengan amat sangat cepat.
Pada tahun 2012 Indonesia termasuk negara Asia ketiga dengan jumlah absolut populasi di atas 60 tahun terbesar yakni
setelah Cina (200 juta), India (100 juta) dan menyusul Indonesia (25 juta). Bahkan diperkirakan Indonesia akan mencapai 100
juta lanjut usia (lansia) dalam tahun 2050. Penduduk dianggap berstruktur tua di negara berkembang apabila penduduk usia 60
tahun ke atas sudah mencapai 7% dari total penduduk. Pada tahun 2010 proporsi penduduk lansia di Indonesia telah mencapai
sekitar 10%.
Pada saat ini Umur Harapan Hidup di Indonesia sekitar 72 tahun dengan rerata perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Umur
Harapan Hidup tersebut adalah waktu lahir sedangkan Umur Harapan Hidup waktu usia 60 tahun pada saat ini sudah 17 tahun
dan sedapat mungkin diisi dengan hidup sebagai lansia sehat atau kelanjutusiaan sehat yang sedapat mungkin bebas dari
kecacatan dan keterbatasan hidup di rumah. Paradigma pensiun di negara-negara barat dengan usia harapan hidup tinggi
sudah semakin ditinggalkan. Bahkan di negara tetangga seperti Australia dan AS pensiun tergantung kepada individu masingmasing dan secara obyektif dinilai melalui pengukuran kapasitas bekerja seseorang baik secara fisik maupun mental yang
banyak tergantung jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan keinginan lansia tersebut untuk tetap aktif dan produktif
(kelanjutusiaan yang sukses). Tipe pekerjaan di masa tua sebaiknya tidak lama durasinya dan lebih banyak mengandalkan
kearifan, pengetahuan, dan pengalaman lansia tersebut. Pekerjaan itu dapat bersifat konsultasi dan sosial-kemasyarakatan.
Pada saat ini rasio ketergantungan lansia terhadap usia muda (usia 14-59 tahun) sekitar 12% berarti masih terdapat 100 orang
muda yang masih dapat memikul beban ketergantungan lansia sebanyak 12 orang. Namun keadaan ini akan semakin
berkurang dengan bertambahnya jumlah penduduk lansia yang semakin meningkat bahkan tahun 2010 penduduk lansia sudah
melewati jumlah penduduk
balita di Indonesia. Hal tersebut juga seiring dengan dimulainya jendela peluang/bonus demografi di mana penduduk muda
masih dapat mendukung penduduk lansia sejak 2005 dan berlangsung sampai 2050 dengan puncak terjadi pada 2030-2040.
Diharapkan pada masa itu dilakukan lebih banyak investasi terhadap pengembangan sumber daya manusia bidang
kelanjutusiaan terutama di tingkat layanan primer dan pengembangan infrastruktur ramah usia termasuk lansia untuk
mendukung penuaan di tempat bagi para lansia tersebut.
Sejarah Perkembangan Kelanjutusiaan Manusia
Sejak dikumandangkan deklarasi kelanjutusiaan dalam pertemuan akbar kelanjutusiaan di Madrid tahun 2002 yang dihadiri 157
negara termasuk Indonesia yang dikenal sebagai MIPAA 2002 terjadi perubahan paradigma kelanjutusiaan dari pembangunan
panti di tahun 1982 menjadi kelanjutusiaan aktif. Deklarasi MIPAA 2002 tersebut terdiri dari 3 pilar yakni 1) partisipasi penduduk
lansia dalam pembangunan negara, 2) peningkatan kualitas layanan kesehatan dan sosial (di tingkat dasar), dan 3) lingkungan
yang mendukung lansia atau dikenal dengan istilah penuaan aktif.
Indonesia sebagai negara penandatangan deklarasi MIPAA 2002 telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia yang di dalamnya mengamanatkan pembentukan Komisi Nasional Lanjut Usia diikuti berbagai
Komisi Daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Pada saat ini terdapat 32 Komda provinsi dan sekitar 150 Komda
kabupaten/kota. Dalam kaitan sosialisasi perundangan dan kebijakan global kelanjutusiaan Komnas Lansia telah
menerjemahkan berbagai perjanjian internasional di bidang kelanjutusiaan maupun tiga dokumen strategis yang diterbitkan oleh
WHO yang mengantarkan negara-negara pada pembangunan sumber daya manusia dan investasi infrastruktur yang ramah
usia atau lansia. Adapun ketiga dokumen strategis tersebut menyangkut 1) Kelanjutusiaan aktif, 2) Layanan kesehatan primer
ramah usia atau lansia dan 3) Kota ramah usia atau lansia global.
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah.
Dokumen Kelanjutusiaan Aktif terdiri dari tiga pilar yakni 1) Layanan kesehatan dan sosial berkualitas, 2) Partisipasi aktif lansia
dalam pembangunan, dan 3) Keamanan lansia berupa jaminan sosial lansia terutama bagi mereka yang sendiri dan terlantar
serta lingkungan yang ramah lansia untuk memungkinkan lansia dapat menjalankan sisa hidupnya di lingkungan rumah dengan
masyarakat sekitar yang mendukung kehidupannya.
Dokumen Pelayanan Kesehatan Primer Ramah Usia dan Lansia yang memperhatikan beberapa hal pokok yang dapat
mendukung layanan kesehatan primer yang ramah usia atau lansia. Hal-hal pokok tersebut antara lain:
 Puskesmas ramah usia termasuk lansia.
 Aksesibilitas dan kenyamanan layanan kesehatan bagi lansia.
 Komunikasi petugas yang penuh empati.
 Manajemen dan sistem rujukan ke fasilitas kesehatan sekunder dan tersier setempat (memberikan peluang untuk
pengembangan tele-medicine untuk layanan kesehatan di daerah perbatasan dan daerah tertinggal).
Dokumen Kota Ramah Lansia Global merupakan suatu gerakan berbagai kota di setiap negara di dunia yang mendukung
lingkungan ramah usia atau lansia. Fokus program ini pada infrastruktur yang ramah usia atau lansia baik di dalam rumah lansia
maupun lingkungan sekitar kehidupan lansia tersebut sehari-hari. Adapun kota yang ramah usia atau lansia tersebut terdiri dari:
 Kawasan hunian dan rumah ramah lansia.
 Fasilitas publik dekat dengan hunian lansia agar mendorong kelanjutusiaan aktif.
 Transportasi dan infrastruktur yang ramah lansia.
 Fasilitas publik taman dan hiburan yang ramah usia termasuk lansia.
 Diskon khusus untuk transportasi, makanan, sandang dan papan yang ramah lansia.
Pendekatan Siklus Kehidupan melalui Perilaku Hidup Sehat
Kualitas hidup seseorang banyak tergantung pada masa hidup yang dialami sejak seseorang berada dalam kandungan
ibundanya. Dengan demikian dapat ditetapkan beberapa saat penting dalam tumbuh-kembang seseorang yang amat sangat
mempengaruhi keumurpanjangan orang tersebut misalnya:
 Apakah ibu melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai aturan 4 kali kunjungan?
 Apakah bayi yang lahir cukup bulan dengan berat badan lahir normal?
 Apakah bayi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya?
 Apakah bayi kemudian diberikan makanan pendamping ASI sesuai usianya?
 Apakah anak sewaktu usia sekolah minum susu secara teratur setiap hari?
 Apakah anak perempuan remaja dini (usia 10-13 tahun) tetap minum susu secara teratur setiap hari?
 Apakah sewaktu usia dewasa muda sampai usia menengah melakukan perilaku hidup sehat dan terutama menjaga berat
badan agar tetap normal sejak usia dewasa muda?
 Apakah pada waktu pensiun sudah mempersiapkan karir kedua dan diperiksa terhadap risiko berbagai penyakit kronis
seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, osteoporosis, depresi dan alzheimer.
Semua kegiatan di atas perlu diprogramkan oleh dinas kesehatan setempat dengan mengikuti pendekatan siklus kehidupan
seseorang.

Perbedaan Gerontologi dengan Geriatri
Gerontologi adalah ilmu yang mempelajari proses penuaan yang normal secara biologis, psikologis, sosial dan bahkan spiritual.
Sedangkan geriatri adalah bagian ilmu penyakit dalam yang melakukan penatalaksanaan individu berusia 60 tahun ke atas
dengan multi-patologi penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, osteoartritis, demensia. Gerontologi dalam
pengembangan keilmuan mempunyai dua pilar yang saling berhubungan yakni kesehatan di satu sisi dan sosial di sisi yang
lain. Pada dasarnya gerontologi medik menekankan pada aspek preventif sedangkan geriatri menekankan pada tata laksana
penyakit multipatologi yang mengenai seorang individu sejak usia 60 tahun ke atas.
Pada kenyataan terdapat perbedaan antara usia kronologi yang dihitung dari umur per tahun sejak lahir dengan umur biologi
yang dinilai dari tanda-tanda fisik seseorang. Peristiwa penuaan seseorang merupakan perpaduan kedua unsur penuaan
tersebut yakni kronologi dan biologi/fisik. Seorang akan terlihat tua dibandingkan umur sebenarnya karena merokok dan pola
hidup yang buruk serta sudah menderita berbagai penyakit multipatologi dibandingkan seseorang yang berpenampilan muda
tapi berusia lebih tua karena sejak muda menerapkan pola hidup sehat.
Penuaan adalah Proses Normal dan Alamiah
Proses penuaan adalah peristiwa yang normal dan alamiah yang dialami oleh setiap individu. Perubahan terjadi dari berbagai
aspek fisik, mental dan sosial. Perubahan fisik yang dapat diamati pada seseorang adalah rambut memutih, kulit keriput, tipis,
kering dan longgar, mata berkurang penglihatan oleh kelainan refraksi atau pun katarak, daya penciuman menurun, daya
pengecap kurang peka terhadap rasa manis dan asin, pendengaran berkurang, persendian kaku dan sakit, lepas BAK/BAB
(inkontinensia). Perubahan mental yang dialami karena perasaan kehilangan terutama pasangan hidup maupun sanak-keluarga
atau teman dekat (bereavement), sering menyendiri, perasaan ketersendirian sampai menjadi lupa (demensia). Perubahan
sosial yang paling menonjol dengan meningkatnya keusialanjutan adalah ketidakmampuan merawat diri sendiri dalam hal
kegiatan hidup sehari-hari (ADL/IADL) misalnya: mandi, BAB/BAK, berpakaian, menyisir rambut, makan sehingga lambat laun
orang tersebut harus dibantu oleh seorang pengasuh baik informal maupun formal. Sedangkan untuk kegiatan hidup
instrumental misalnya menghitung uang, menggunakan telpon atau pun komputer, menggunakan mesin cuci dan lain
sebagainya akan semakin berkurang kemampuannya seiring kapasitas hidup yang menurun.
Perilaku Hidup Sehat Sepanjang Masa Kehidupan
Seperti telah diuraikan pendekatan siklus kehidupan pada akhirnya merupakan penerapan perilaku hidup sehat sejak usia muda
sampai usia lanjut. Perilaku hidup sehat hanya akan mencapai sasarannya apabila terdapat keterpaduan antara makanan yang
diasup dan bergerak badan secara rutin agar terjadi pembakaran energi/kalori yang tidak diperlukan/berlebihan dalam badan
seseorang. Pada usia menengah apalagi usia lanjut kemampuan badan untuk menggunakan energi dalam tubuh sangatlah
efisien sehingga sebenarnya asupan kalori yang berlebihan tidak diperlukan lagi. Rerata kalori untuk lansia sehat sekitar 2.000
kalori di mana perempuan sedikit lebih rendah dan banyak tergantung dari gender, pekerjaan dan aktifitas seseorang.
Penilaian status gizi lansia dilakukan sebagai gambaran secara menyeluruh berbagai pemeriksaan yaitu: 1) fisik, 2)
antropometri, 3) dietetik, 4) biokimiawi, dan 5) tambahan. Pemeriksaan antropometri terbaik adalah dengan mengukur tungkai
bawah atau tinggi lutut dalam posisi duduk atau berbaring dengan menggunakan alat skala tinggi lutut. Ukuran tersebut
merupakan pengganti tinggi badan karena sejak usia dekade ketiga terjadi penyusutan tinggi badan karena osteoporosis
terutama pada perempuan dan laki-laki renta. Hasil pengukuran tinggi lutut tersebut dibandingkan pada suatu nomogram yang
diciptakan Chumlea untuk diketahui tinggi badan yang sebenarnya. Lingkar pinggang juga merupakan tanda risiko penyakit
jantung. Rasio lingkar pinggang dibandingkan tinggi badan dalam inchi normalnya adalah 0,5 di atas maupun di bawah nilai
tersebut orang berisiko kena penyakit jantung dan otak.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pola makan lansia:
 Makan sedikit tapi sering.
 Makan jangan sampai merasa kenyang.
 Makan nasi sebaiknya hanya seperempat piring sehari di siang hari agar energi yang dihasilkan masih dapat dibakar dalam
melakukan aktifitas di sore hari.

 Malam hari sebaiknya makan buah-buahan dan sayuran yang banyak antioksidan dan serat yang sangat diperlukan.
 Makanan selingan sebaiknya buah-buahan dan sayuran (sehingga porsi 4-5 kali sehari terpenuhi).
 Minum cairan sebanyak 2-2,5 liter sehari (8-10 cangkir sehari) usahakan di antaranya 2-3 cangkir di antaranya teh hijau atau
sejenis (teh hitam, teh oolong, teh merah) yang semuanya merupakan antioksidan alamiah terkuat di antara jenis-jenis teh
yang ada.
Sarapan pagi sangat penting bagi kesehatan otak dan dapat merupakan sepertiga asupan makanan sehari-hari. Makan pagi
yang cukup baik untuk oksigenisasi otak dan mengantarkan glukosa untuk metabolisme otak sehingga dianjurkan agar anakanak yang terutama sekolah di pagi hari cukup sarapan agar dapat lebih fokus dan menyerap pelajaran pada pagi hari itu.
Antioksidan sangat baik untuk usia lanjut. Proses penuaan, peradangan dan menurunnya daya tahan dapat diperbaiki dengan
asupan antioksidan berikut:
Bila kadar homosistein meningkat dalam darah berarti terdapat risiko penyakit jantung dan otak dan badan kekurangan vitamin
folat, B6 dan B12 yang dapat diimbangi dengan pemberian suplemen multivitamin setiap hari.
Makanan kaya asam lemak Omega3 yang terdapat dalam ikan laut, kacang-kacangan dapat meningkatkan myelinisasi otak
yang baik untuk proses metabolisme di otak.
Makanan yang banyak mengandung rempah-rempah seperti bawang putih dan jahe atau pun suplemennya sangat baik untuk
mengatasi peradangan dan meningkatkan daya tahan tubuh.
Gerak badan diusahakan setiap hari di pagi hari setelah subuh selama minimal 15 menit setiap hari. Manfaat kena sinar
ultraviolet untuk memacu metabolisme vitamin D yang penting untuk metabolisme tulang dan memperbaiki profil lemak darah
dengan meningkatkan lemak yang baik (HDL).
Tidur sebaiknya cukup 5-8 jam di malam menjelang pagi hari agar pola tidur lengkap termasuk kesan bermimpi walaupun sering
orang tersebut bangun sadar telah bermimpi tapi sering sulit menerangkan mimpi yang dialaminya. Tidur bermanfaat untuk
memberikan kesempatan melatonin hormon pengatur hormon lain seperti kortisol, adrenalin, noradrenalin, oksitoksin untuk
bekerja secara terpadu menetralisir toksin dalam tubuh hasil oksidasi radikal bebas sehingga pada waktu pagi hari orang
tersebut dapat BAB/BAK secara rutin dan nyaman.
Untuk kesehatan otak agar tidak cepat pikun sebaiknya membiasakan diri membaca dan mencatat kesimpulan hasil yang
dibacakan. Dengan semakin tua sering bersosialisasi dan berkumpul dalam kelompok hobi, sebaya, kerja, atau pun antar
generasi untuk meningkatkan ketajaman berpikir dan menghilangkan rasa kesepian.
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PENDAHULUAN
Penduduk Indonesia selama kurun waktu 40 tahun sejak tahun 1970 telah mengalami perubahan struktur. Proporsi penduduk
usia di bawah 15 tahun mengalami perubahan menjadi menurun walaupun jumlahnya masih bertambah. Seiring dengan
membaiknya kondisi kesehatan, struktur umur penduduk Indonesia juga mengalami peningkatan sebagai dampak
meningkatnya angka harapan hidup. Hal ini mempengaruhi jumlah dan persentase penduduk lanjut usia (lansia) yang terus
meningkat.
Meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia membawa konsekuensi bertambahnya jumlah lansia, karena
pertumbuhan lansia di Indonesia akan lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia diperkirakan mengalami
aged population boom pada dua dekade permulaan abad 21 ini. Hal ini tentunya perlu terus diantisipasi karena akan
membawa implikasi luas dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, lansia perlu mendapatkan
perhatian yang lebih baik lagi dalam pembangunan nasional.
Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan mencapai angka sekitar 248 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar ini, Indonesia menduduki peringkat ke-4 dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang
besar ini jika dikelola dengan baik akan menjadi modal dasar dan aset yang berharga dalam proses pembangunan. Pertambahan penduduk yang terus-menerus ini harus diimbangi dengan kualitas penduduk, karena bila tidak ada perimbangan antara
kuantitas dan kualitas maka hal ini akan menjadi masalah dan beban dalam pembangunan. Untuk itu data dan informasi
tentang jumlah penduduk perlu diketahui dengan memaknainya dalam komposisi dan distribusi penduduk.
Tanpa disadari, Indonesia memasuki era penduduk berstruktur tua pada tahun 2000 dengan proporsi lansia mencapai 7,18%.
Suatu penduduk disebut berstruktur tua jika proporsi lansia mencapai 7% ke atas. Pada tahun 2005 proporsinya mencapai
8,48%, dan meningkat lagi menjadi 9,77% pada lima tahun berikutnya (tahun 2010). Besarnya pertumbuhan jumlah penduduk
lansia pada beberapa tahun mendatang menuntut perhatian yang amat serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah.
Dari tabel berikut juga terlihat bahwa pada tahun 2000 jumlah lansia yang tinggal di perdesaan hampir dua kali lebih banyak
dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan makin sedikit. Artinya, pertumbuhan penduduk lansia di perkotaan lebih
cepat dibandingkan di daerah perdesaan. Pergeseran tempat tinggal lanjut usia dari lingkungan perdesaan ke lingkungan
perkotaan diduga akan membawa implikasi sosial ekonomi tersendiri.
Tabel Perkembangan Penduduk Lanjut Usia di Indonesia, 1971 – 2020
Tahun

Perkotaan
Jumlah

1971
1980
19851)
19902)
1995
20003)
2005
2010
2020

726.633
1.452.934
2.098.977
2.916.271
4.027.515
5.264.483
9.572.274
12.380.321
15.714.952

Perdesaan
Jumlah

%
3,73
4,42
4,88
5,26
5,76
6,17
8,22
9,58
11,20

4.544.241
6.545.609
7.342.022
8.361.286
9.271.073
9.175.484
10.364.621
11.612.232
13.107.927

%
4,64
5,75
6,07
6,75
7,43
7,92
8,74
9,97
11,51

Perkotaan+Perdesaan
Jumlah
%
5.306.874
7.998.543
9.440.999
11.277.557
13.298.588
14.439.967
19.936.895
23.992.553
28.822.879

4,48
5,45
5,76
6,29
6,83
7,18
8,48
9,77
11,34

Sumber: BPS. Laporan Sosial Indonesia 1997; Lanjut Usia. BPS, Jakarta, Maret 1998.
Keterangan:
1) Data 1985 diolah dari BPS. Survei Penduduk Antar Sensus 1985. 2) Data 1990 diolah dari BPS. Sensus Penduduk Indonesia 1990. BPS, Jakarta, 1991.
3) Data 2000 diolah dari BPS. Sensus Penduduk Indonesia 2000. BPS, Jakarta, Desember 2001.

Perhatian serius terhadap penduduk lansia di Indonesia perlu dilakukan tidak saja karena perkembangan yang cepat pada
tahun-tahun mendatang, tetapi juga karena pada saat ini beberapa provinsi di Indonesia telah masuk pada era lansia.
Proses menua (aging) atau biasa disebut proses lansia adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik,
psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain akibat pertambahan umur. Penurunan kondisi tersebut di atas
bagi seseorang yang telah memasuki masa lansia akan dapat dilihat dari beberapa perubahan: (1) Perubahan yang tampak
pada penampilan bagian wajah, tangan, dan kulit, (2) Perubahan yang terjadi pada bagian dalam tubuh seperti sistem saraf:
otak, sisi perut: limpa, hati. (3) Perubahan fungsi panca indra: penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan (4) Penurunan motorik antara lain berkurangnya kekuatan, kecepatan dan belajar keterampilan baru.
Perubahan yang seperti disebutkan di atas kemudian secara lambat laun mengarah pada kemunduran kondisi kesehatan fisik
dan psikis yang selanjutnya akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi dan sosial mereka. Dengan demikian apabila seseorang
lansia sampai pada kondisi ini maka secara perlahan-lahan akan mengalami ketergantungan kepada orang lain. Lansia dalam
jumlah sedikit atau rasio kecil pada suatu negara, belum menimbulkan berbagai dampak. Tetapi apabila sebaliknya atau rasio
lansia cukup besar, maka akan berpengaruh pada struktur penduduknya, dan sudah dapat dipastikan akan membutuhkan perhatian yang serius.

TINJAUAN YURIDIS
Pemenuhan dan perlindungan hak dasar kelompok masyarakat lansia di Indonesia, pada dasarnya sangat ditentukan oleh
implementasi program pemerintah baik dalam bidang substansi teknis maupun administrasi fasilitatif, termasuk di dalamnya
aspek kelembagaan. Berbagai bukti empiris menggambarkan, bahwa sekalipun rencana program telah disusun dengan baik,
namun apabila tidak didukung dengan faktor kelembagaan seperti halnya aturan pelaksanaan dan
pengorganisasiannya maka sangat dimungkinkan implementasi program tersebut tidak optimal. Aturan pelaksanaan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat lazim diwujudkan dalam bentuk hukum. Dalam hubungan ini ada baiknya
dicermati kembali apa yang disampaikan oleh seorang ahli hukum yang bernama Roscoe Pound (1870-1964). Pound terkenal
dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (law as a tool of social engineering). Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingankepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut: (1) Kepentingan umum (public interest), (2) Kepentingan
masyarakat (social interest) dan (3) Kepentingan pribadi (private interest).
Peraturan perundangan di Indonesia yang secara langsung berpengaruh pada pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat
lansia adalah UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang
Komisi Nasional Lanjut Usia, dan Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut
Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah. Dari peraturan perundangan tersebut di atas,
hal yang perlu dilakukan adalah kajian tentang harmonisasi dan sinkronisasinya di lapangan, karena walaupun materi
muatannya sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan, namun implementasinya masih perlu sampai sejauh mana tingkat
keberhasilannya. Hal ini merupakan tantangan mendasar dalam implementasi satu produk hukum di Indonesia; adanya perbedaan atau kesenjangan antara “law in book and law in action”.
Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai
keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lansia yang memiliki kebijakan dan
kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Perwujudan nilai-nilai keagamaan dan
budaya bangsa tersebut harus tetap dipelihara, dipertahankan, dan dikembangkan. Upaya memelihara, mempertahankan, dan
mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia
yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lansia. Agar upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia
yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan sosial lansia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil
guna serta menyeluruh dan berkesinambungan, diperlukan Undang-Undang sebagai landasan hukum yang kuat dan
merupakan arahan baik aparatur Pemerintah maupun masyarakat.
Undang-Undang sebagai salah satu landasan hukum, pada kenyataannya tidak dapat dilepaskan dari hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per
-undang-undangan. Adapun hierarki yang dimaksud adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3.
4.
5.
6.
7.

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi, dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Keberadaan UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ternyata bukan satu-satunya produk hukum berupa
Undang-Undang yang mengatur lansia, tetapi masih banyak Undang-undang atau hierarki di bawahnya yang secara langsung
atau tidak langsung berkaitan dengan masalah kesejahteraan lansia, misalnya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Secara umum materi yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, antara lain meliputi:
1. Tugas dan tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial lansia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia dilaksanakan melalui pelayanan:
a. Keagaaman dan mental spiritual;
b. Kesehatan;
c. Kesempatan kerja;
d. Pendidikan dan pelatihan;
e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
g. Perlindungan sosial;
h. Bantuan sosial.
3. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat.
Undang-undang yang bersifat sektoral tersebut sangat mungkin mendukung atau memperkuat keberpihakan negara dan atau
pemerintah terhadap upaya pemenuhan kesejahteraan lansia. Pertanyaannya muncul kemudian adalah bagaimana implementasinya di lapangan dan bagaimana posisisi setiap aturan di bawahnya, seperti peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah
kabupaten/kota.

ANALISIS KONTEKS KEKINIAN
Ketika ada pemikiran bahwa pemenuhan kesejahteraan lansia tidak dapat dilepaskan dari dimensi yuridis, maka diperlukan
kehatian-hatian dalam mengurai masalah lansia dari perspetif Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal yang paling mendasar adalah perlu adanya pembedaan pendekatan atau analisis terhadap tiga hal pokok, yaitu : (1) Proses pembentukan produk hukum, (2) Materi muatan produk hukum, dan (3) Implementasi dan dampaknya.
Dalam melihat pembentukan produk hukum termasuk peraturan daerah perlu mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dengan sesungguhnya yang berarti bahwa semua pemangku kepentingan yang relevan perlu terlibat dalam penyusunan dan bersifat “representasi yang representative”. Apakah organisasi kemasyarakatan yang berkiprah dalam hal pemenuhan kesejahteraan lansia dilibatkan, juga tokoh masyarakat lansia. Demikian pula dalam penilaian terhadap materi muatan, apakah sudah menginternalisasi nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat termasuk nilai agama dan adat setempat sejalan
dengan prinsip HAM yang bersifat universal. HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban yang lain. Pandangan keliru bahwa HAM
identik dengan pandangan dunia Barat, tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melaksanakan HAM.
HAM adalah persoalan universal, tetapi sekaligus juga kontekstual. Ketika ada kenginan untuk mengetahui tentang implementasi dan dampak dari satu produk hukum, acapkali masyarakat bahkan pejabat publik, akademisi, praktisi serta politisi lebih
berorientasi pada keberhasilan fisik, keberhasilan material bahkan keberhasilan finansial. Sudah saatnya untuk kembali menyeimbangkan antara keuntungan atau manfaat yang berdimensi “tangible” dan “intangible”. Hal ini sangat relevan manakala
dihubungkan dalam upaya pemenuhan kesejahteraan lansia di Indonesia.
Sekarang ini merupakan momentum yang tepat untuk reorientasi terhadap produk hukum yang sangat mungkin sudah
cenderung melupakan landasan pembentukan peraturan, yaitu : (1) Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum

yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UndangUndangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dan (3) Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum
atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut
guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

PENUTUP
Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lansia di Indonesia sudah banyak dilakukan dan seiring dengan hal itu berbagai
prestasi telah banyak diperoleh. Namun keberhasilan yang sudah ada tentunya masih dapat ditingkatkan dan dipercepat lagi.
Percepatan atau akselerasi ke arah yang lebih baik tentu saja tidak dapat dilakukan oleh hanya satu sektor pembangunan nasional. Keterkaitan dengan bidang atau sektor lain sangatlah diperlukan. Demikian pula halnya keterkaitan dengan
dimensi Hukum dan HAM yang akan menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaannya.
Peran Hukum dan HAM secara nyata dapat dilakukan dalam perubahan dan perbaikan substansi atau materi muatan hukum yang sesuai dengan tatanan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar kesejahteraan lansia dapat dimiliki
dengan sesungguhnya. Peran lain adalah mencermati kembali tentang apakah materi muatan hukum yang ada dapat dilaksanakan oleh instansi atau lembaga tertentu, karena mungkin terjadi bahwa kelembagaan yang diperlukan untuk pelaksanaan
hukum ternyata belum siap bekerja atau bahkan tidak ada. Peran Hukum dan HAM terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah
penerimaan (acceptance) masyarakat dan seluruh komponen bangsa untuk menerima secara sosio-psikologis tentang produk
hukum yang ditawarkan sehingga pada gilirannya tidak menyebabkan konflik horisontal maupun konflik vertikal. Semoga.

DAFTAR ISTILAH :
ADL

: Activity of Daily Living = Keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang untuk merawat dirinya
seperti berpakaian, makan, minum, ketoilet dan berhias, dll.
Aging
: Penuaan.
Ansiolitik (anxiolytics) : Obat anti-kecemasan, depresan sistem saraf pusat yang kuat yang dapat memperlambat fungsi
otak normal.
Antioksidan
: Zat yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi.
Antropometri
: Pengetahuan yang berkaitan dengan pengukuran tubuh manusia.
BAB
: Buang Air Besar.
BAK
: Buang Air Kecil.
Demensia
: Sindroma klinis yang meliputi hilangnya fungsi intelektual dan memori yang sedemikian berat
sehingga menyebabkan disfungsi hidup sehari-hari.
Dietetik
: Menu diet terapi untuk seseorang yang mengalami gangguan pada metabolismenya.
Geriatri
: Salah satu cabang dari gerontologi dan medis yang mempelajari khusus aspek kesehatan dari usia
lanjut, baik yang ditinjau dari segi promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang mencakup
kesehatan badani, jiwa dan sosial, serta penyakit cacat.
Gerontologi
: Pendekatan ilmiah (scientific approach) terhadap berbagai aspek dalam proses penuaan seperti
aspek kesehatan, psikologis, sosial ekonomi, perilaku, lingkungan, dan lain-lain.
HDL
: High-Density Lipoprotein = Kompleks lipid dan protein yang didominasi komponen protein dan
berfungsi mengikat kolesterol dan trigliserida dalam sistem sirkulasi darah.
Homosistein
: Asam amino alami, yang jika berada dalam kadar yang tinggi dalam darah, dapat
meningkatkan resiko pembekuan darah.
IADL
: Instrumental of Activity of Daily Living = ADL yang berhubungan dengan penggunaan alat atau
benda penunjang kehidupan sehari-hari seperti menyiapkan makanan, menggunakan telefon,
menulis, mengetik, mengelola uang, dll.
MIPAA
: Madrid International Plan of Action on Ageing.
Myelinisasi
: Suatu proses pembentukan membran myelin sepanjang axon.
Nomograam
: Penghitungan hasil pengukuran yang sebenarnya.
Osteoporosis
: Keadaan dimana tulang menjadi keropos dan rapuh.
Teh hitam/Teh merah : Teh dengan daun teh dibiarkan teroksidasi secara penuh sekitar 2 minggu hingga 1 bulan.
Teh oolong
: Teh dengan proses oksidasi dihentikan di tengah-tengah antara teh hijau dan teh hitam yang
biasanya memakan waktu 2-3 hari.
Toksin
: Zat yang dibuat oleh organisme hidup (tanamam, hewan, bakteri tertentu) yang beracun bagi
manusia.

Buletin-buletin tersebut diatas dapat diunduh di : www.depkes.go.id

