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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Latar Belakang 

 
Keberhasilan Pembangunan Nasional memberikan dampak 

meningkatnya Umur Harapan Hidup waktu lahir (UHH) yaitu dari 

68,6 tahun 2004 menjadi 70,6 pada tahun 2009. Meningkatnya 

UHH menyebabkan peningkatan jumlah lanjut usia, dimana  pada 

tahun 2020 diperkirakan mencapai 28,8 juta jiwa. 

Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 

menyebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan dan memelihara 

kesehatan masyarakat termasuk lanjut usia  dilaksanakan  

berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. 

Setiap upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

merupakan investasi bagi pembangunan negara. Prinsip non 

diskriminatif mengandung makna bahwa semua masyarakat harus 

mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk lanjut usia  (Lansia). 

 Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan mengandung 

makna bahwa semua orang mempunyai hak untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang bermutu dan baik termasuk para lanjut 

usia. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Kesehatan 

menyebutkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut 

usia ditujukan untuk menjaga agar para lanjut usia  tetap sehat dan 

produktif secara sosial dan ekonomi.  

Oleh karena itu Pemerintah wajib menjamin ketersediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut 

usia untuk tetap dapat terlaksana dan berkembang dengan baik 

dalam mencapai tujuan lanjut usia yang mandiri dan produktif. 
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Kebijakan Internasional sangat penting dalam upaya 

mewujudkan lanjut usia yang tetap sehat mandiri dan produktif  

yang dikenal dengan Active Ageing. Active Ageing merupakan 

suatu kerangka kebijakan yang telah dikembangkan oleh WHO 

sejak tahun 2001, dimaksudkan  untuk mengundang pembahasan 

dan penyusunan rencana aksi yang mempromosikan penuaan 

sehat dan aktif. Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan 

Bangsa - Bangsa mempunyai kewajiban menerapkan komitmen 

Internasional. Komisi Nasional Lanjut Usia, sebagai lembaga 

koordinasi semua unsur terkait dalam bidang peningkatan 

kesejahteraan lanjut usia, telah menterjemahkan dan mencetak 

komitmen internasional tersebut dan secara bertahap telah 

disosialisasikan kepada masyarakat. Komitmen negara Indonesia 

untuk melindungi seluruh penduduknya sudah ada sejak lama, 

yaitu sejak negara Indonesia merdeka. Hal tersebut tercantum 

dalam pembukaan UUD (Undang-undang Dasar) Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yaitu  melindungi segenap bangsa 

Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

merupakan cita-cita bangsa. Seluruh penduduk artinya, termasuk 

lanjut usia karena lanjut usia merupakan bagian integral dari 

penduduk  yang mempunyai hak dan kesempatan yang sama di 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak dan kesempatan 

bagi lanjut usia tidak lepas dari besarnya masalah kependudukan 

dan kesehatan. 

Penuaan di negara sedang berkembang berjalan dengan 

cepat dan diikuti dengan perubahan dinamis dalam struktur dan 

peran keluarga, di samping pola perburuhan dan migrasi. 

Urbanisasi, migrasi orang muda ke perkotaan mencari pekerjaan, 

banyaknya perempuan masuk angkatan kerja dan perubahan 

keluarga besar ke arah keluarga inti, mengakibatkan lebih sedikit 
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orang yang bersedia merawat lanjut usia yang membutuhkan 

bantuan.  

Di samping kurangnya perhatian dari keluarga dan 

masyarakat, pemerintah juga belum menempatkan masalah 

kesejahteraan lanjut usia ini sebagai masalah prioritas yang perlu 

mendapatkan perhatian. Kurangnya kepedulian pemerintah dapat 

kita lihat dimana hampir semua daerah belum mempunyai 

peraturan tentang lanjut usia, kecuali Jawa Timur dan Jawa Barat. 

Ketidaktahuan masyarakat, baik keluarga maupun lanjut usia itu 

sendiri serta para pembuat keputusan dan pemberi pelayanan 

terhadap permasalahan kelanjut usiaan, akan menghambat 

pencapaian lanjut usia sehat sejahtera dan produktif. Akibat lain 

dari stigma masyarakat terhadap lanjut usia ini adalah 

terhambatnya pemenuhan kebutuhan diri mereka untuk  

berkembang serta berpartisipasi  di dalam pembangunan. 

Besarnya populasi lanjut usia serta pertumbuhan yang sangat 

cepat juga menimbulkan berbagai permasalahan, sehingga lanjut 

usia perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua sektor 

untuk upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Salah satu 

bentuk perhatian yang serius terhadap lanjut usia adalah 

terlaksananya pelayanan pada lanjut usia melalui kelompok 

(posyandu) lanjut usia yang melibatkan semua lintas sektor terkait, 

swasta, LSM  dan masyarakat. 

Pelayanan kesehatan lanjut usia dimulai dari tingkat 

masyarakat di kelompok-kelompok lanjut usia, dan pelayanan di 

sarana pelayanan kesehatan dasar dengan mengembangkan 

Puskesmas Santun Lanjut Usia serta pelayanan rujukannya di 

Rumah Sakit. Pelayanan di puskesmas lebih mengutamakan upaya 

promotif dan preventif  tanpa mengabaikan upaya kuratif dan 

rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif dapat pula dilakukan di 

luar gedung dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Salah satu 
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wadah yang potensial di masyarakat adalah Posyandu Lanjut Usia 

yang dikembangkan oleh Puskesmas atau yang muncul dari 

aspirasi masyarakat sendiri. Di beberapa daerah wadah tersebut 

menggunakan nama yang berbeda-beda seperti: Karang Wredha, 

Pusaka, Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu), Karang Lanjut usia 

dan lain-lain.    

B. Landasan Hukum 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2. Undang -Undang RI No.13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia. 

3. Undang -Undang RI  No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM). 

4. Undang - undang RI Nomor 11Tahun 2009  tentang 

Kesejahteraan Sosial. 

5. Undang - undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. 

6. Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2004 tentang 

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

Lanjut usia 

7. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2004 tentang Komisi 

Nasional Lanjut usia. 

8. Keputusan Menkokesra No.15/Kep/Menko/Kesra/IX/1994 

tentang Panitia Nasional Pelembagaan Lanjut usia Dalam 

Kehidupan Bangsa. 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pembentukan Kerja Operasional Pembinaan Pos 

Pelayanan Terpadu 

10. Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Kesejahteraan Lanjut 

usia 2003-2008 dan 2009-2014. 
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C. Pengertian 

1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lanjut Usia adalah 

suatu wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat, 

yang  proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan 

oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat 

(LSM), lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, 

swasta, organisasi sosial dan lain-lain, dengan menitik 

beratkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan 

preventif. Disamping pelayanan kesehatan, di Posyandu 

Lanjut Usia juga dapat diberikan pelayanan sosial, agama, 

pendidikan, ketrampilan, olah raga dan seni budaya serta 

pelayanan lain yang dibutuhkan para lanjut usia dalam 

rangka meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan 

kesehatan dan kesejahteraan mereka. Selain itu mereka 

dapat beraktifitas dan mengembangkan potensi diri. 

2. Kader Posyandu adalah orang dewasa, baik laki–laki atau 

perempuan yang mau bekerja secara sukarela melakukan 

kegiatan–kegiatan kemasyarakatan terkait dengan 

kesejahteraan lanjut usia. 

3. Lanjut usia adalah seseorang  yang telah mencapai umur 60 

tahun. 

4. Pra Lanjut Usia adalah seseorang yang berumur 45 sampai 

59 tahun. 

5. Lanjut usia terlantar adalah lanjut usia yang mempunyai 3 

atau lebih  kriteria keterlantaran. 

6. Lanjut usia tidak terlantar adalah lanjut usia yang hanya 

mempunyai 1 kriteria keterlantaran. 

7. Lanjut usia rawan terlantar adalah lanjut usia yang 

mempunyai 2 kriteria keterlantaran. 

8. Kriteria keterlantaran  

a. Tidak/belum sekolah atau tidak tamat SD 
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b. Makan makanan pokok kurang dari 21 kali seminggu. 

c. Makan lauk pauk berprotein tinggi kurang dari 4 kali 

seminggu 

d. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel 

e. Tidak mempunyai tempat tinggal tetap untuk tidur 

f. Bila sakit tidak diobati  

9. Kartu Menuju Sehat (KMS) adalah suatu alat untuk mencatat 

kondisi kesehatan pribadi lanjut usia baik fisik maupun 

mental emosional. KMS digunakan  untuk memantau dan 

menilai kemajuan kesehatan lanjut usia yang dilaksanakan 

melalui kegiatan Posyandu lanjut usia. 

D. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Buku ini disusun dengan maksud menjadi panduan atau 

pedoman bagi lintas sektor terkait, dunia usaha serta 

masyarakat termasuk lanjut usia, keluarga dan kader lanjut 

usia agar dapat mendirikan, melaksanakan  dan 

mengembangkan posyandu lanjut usia dalam rangka 

meningkatkan  kualitas hidup lanjut usia melalui peningkatan 

kesehatan dan kesejahteraan mereka. 

2. Tujuan 

a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

pelaksanaan Posyandu bagi lanjut usia secara 

komprehensif. 

b) Meningkatkan kemudahan bagi lanjut usia untuk 

mendapatkan berbagai pelayanan, baik pelayanan 

kesehatan maupun pelayanan lainnya yang dilaksanakan 

oleh berbagai unsur terkait. 



 8

c) Terlaksananya pembinaan dan pelayanan kepada lanjut 

usia di Posyandu secara komprehensif dengan 

melibatkan lintas sektor dan masyarakat. 

d) Berkembangnya Posyandu lanjut usia yang aktif 

melaksanakan kegiatan dengan kualitas yang baik 

secara berkesinambungan. 
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BAB II 
MASALAH LANJUT USIA 

 

 

A. Masalah Kesehatan 

Meningkatnya jumlah lanjut usia akan menimbulkan berbagai 

permasalahan yang kompleks bagi lanjut usia itu sendiri maupun 

bagi keluarga dan masyarakat. Secara alami proses menjadi tua 

mengakibatkan para lanjut usia mengalami perubahan fisik dan 

mental, yang  mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosialnya.  

Transisi demografi ke arah menua akan diikuti oleh transisi 

epidemiologi ke arah penyakit degeneratif seperti rematik, diabetes, 

hipertensi, jantung koroner, neoplasma. Angka kesakitan penduduk 

lanjut usia tahun 2009 sebesar 30,46% artinya bahwa setiap 100 

orang lanjut usia, sekitar 30 orang diantaranya mengalami sakit. 

Angka kesakitan penduduk lanjut usia perkotaan 27,20% lebih 

rendah dibandingkan lanjut usia pedesaan 32,96%. Hal ini 

menunjukkan  bahwa derajat kesehatan penduduk lanjut usia di 

perkotaan relatif lebih baik dibandingkan lanjut usia di daerah 

pedesaan. Bila dilihat perkembangannya, derajat kesehatan 

penduduk lanjut usia relatif tidak berbeda. Angka kesakitan 

penduduk lanjut usia pada tahun 2005 sebesar 29, 98%, tahun 

2007 sebesar 31,11%, dan tahun 2009 sebesar 30,46 %. Pola 

yang serupa terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. 

Kebiasaan berobat serta cara berobat yang dilakukan seseorang, 

merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk 

mengidentifikasi apakah orang yang bersangkutan telah memiliki 

perilaku hidup sehat. Berdasarkan Profil Penduduk Lanjut Usia 

2009, ternyata 32,24% lanjut usia mencari pengobatan di 

puskesmas, Namun masih ada yang mengobati sendiri dengan 

menggunakan obat modern 60,47% dan obat tradisional 10,87%. 
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Berdasarkan informasi berbagai sumber, gangguan yang 

sering menjadi masalah terhadap kemandirian  lanjut usia dikenal 

dengan istilah “14 i”, yaitu immobilisasi (berkurangnya kemampuan 

gerak), instabilitas postural (berdiri dan berjalan tidak stabil atau 

mudah jatuh), intellectual impairment (gangguan intelektual), 

isolation (depresi),  insomnia (susah tidur), inkontinensia urine 

(mengompol), impotence (impotensi), immune deficiency (daya 

tahan tubuh yang menurun), infection (infeksi),  inanition (kurang 

gizi), irritable colon (gangguan saluran cerna), iatrogenesis 

(menderita penyakit akibat obat-obatan), impaction (konstipasi), 

impairment of vision, hearing, taste, smell, communication, 

convalenscence, skin integrity (gangguan pancaindera, komunikasi, 

penyembuhan dan kulit), impecunity (berkurangya kemampuan 

keuangan). Kemunduran fungsi tubuh dan kemunduran peran akan 

sangat berpengaruh pada kemandirian lanjut usia. 

Besarnya populasi dan masalah kesehatan lanjut usia ini 

belum diikuti dengan ketersediaan fasilitas pelayanan lanjut usia 

(care services) yang memadai, baik dalam jumlah maupun dalam 

mutunya. Menurut Kementerian Kesehatan, sampai saat ini jumlah 

Puskesmas Santun Lanjut Usia dan rumah sakit yang 

menyelenggarakan pelayanan geriatri juga masih terbatas. 

Pelayanan geriatri di Rumah Sakit  sebagian besar berada di 

perkotaan, padahal 65,7% para lanjut usia berada di pedesaan. 

Dari data Kementerian Sosial,  jumlah penduduk lanjut usia yang 

terlayani  melalui panti, dana dekonsentarasi, Pusat Santunan 

Keluarga (Pusaka), jaminan sosial, organisasi sosial lainnya 

sampai 2008 ini berjumlah 74,897 orang atau 3,09% dari total 

penduduk lanjut usia terlantar. Karena keterbatasan fasilitas 

pelayanan, aksesibilitas penduduk lanjut usia kepada pelayanan 

yang dibutuhkan untuk pemenuhan diri (self fullfilment)  tidak 

terlaksana dengan baik. 
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B. Masalah Sosial Dan Ekonomi  

Indonesia adalah termasuk negara yang mengalami 

percepatan  pertambahan   penduduk berusia 60 tahun  ke atas. 

Sejak tahun 2000 Indonesia telah menjadi negara berstuktur tua 

karena jumlah penduduk lanjut usia telah mencapai 7,18% dari 

jumlah penduduk Indonesia dan diperkirakan akan meningkat 

menjadi 9,77%  pada tahun 2010 dan 11,34 % pada tahun 2020 

(Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS 2004). Pada tahun 

2025, diperkirakan menjadi  13% dan selanjutnya pada tahun 2050 

menjadi  25%.  

Menurut data United Nations Department Economic Social 

Affair/UNDESA 2007, perempuan merupakan mayoritas dari 

populasi lanjut usia Indonesia, bahkan lebih besar lagi pada 

populasi yang lebih tua (the oldest old), yaitu lebih dari 50% pada 

tahun 1950 dan diproyeksikan akan meningkat terus sampai 

dengan tahun 2050. Selain itu, pada kelompok umur 80 tahun ke 

atas merupakan populasi yang lebih tinggi lagi. Saat ini, hampir 

60% kelompok umur 80 tahun ke atas adalah perempuan dan 

proporsi ini diperkirakan meningkat sampai dengan 64% pada 

tahun 2030. Jumlah perempuan lanjut usia yang melebihi jumlah 

laki-laki lanjut usia ini disebabkan umur harapan hidup perempuan 

lebih tinggi daripada laki-laki. Pada data tersebut juga diperlihatkan 

harapan hidup perempuan untuk semua umur dan angka 

kelangsungan hidup pada umur 60 tahun dan 80 tahun secara 

konsisten lebih tinggi. Makin bertambahnya jumlah perempuan 

lanjut usia akan berakibat terjadinya feminisasi dari proses 

penuaan di Indonesia. Feminisasi dari penuaan yang dimaksudkan 

di sini adalah kelebihan jumlah perempuan dibandingkan dengan 

laki-laki pada kelompok lanjut usia dengan segala konsekuensinya. 

Feminisasi lanjut usia menjadi berarti karena perempuan lebih 
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mempunyai risiko tinggi atau rentan terhadap penyakit jika 

dibandingkan dengan laki-laki.  

Tingkat risiko penduduk lanjut usia di Indonesia dinilai dari 

latar belakang pendidikan dan ekonominya. Lanjut usia yang hidup 

sendiri, kurang aman secara finansial dan kurang punya akses 

untuk pengobatan bila sakit dan cacat dibandingkan dengan yang 

mempunyai pasangan. Di sisi lain,  tidak terbuka lapangan 

pekerjaan bagi lanjut usia,  baik di Indonesia maupun sebagian 

negara sedang berkembang lainnya. Pada negara yang cakupan 

jaminan sosialnya terbatas, aktivitas ekonomi dapat digunakan 

sebagai suatu  tanda yang mewakili  jaminan finasial dan 

kebebasan, demikian juga dengan pekerjaan yang produktif 

merupakan kunci pemberdayaan warga lanjut usia. Kondisi 

perempuan lanjut usia kurang beruntung dibandingkan dengan 

kondisi lanjut usia laki-laki. Kondisi tersebut menurut BPS RI 

Sakernas 2009 adalah sebagai berikut: 

• Jumlah laki-laki berusia-lanjut yang kawin sebesar 83,44%; 

cerai 1,05% duda; ditinggal mati 14,71%, sedangkan jumlah 

perempuan berusia-lanjut yang kawin sebesar 35,99%; cerai 

3,10% dan janda ditinggal mati 59,49%; 

• Jumlah laki-laki lanjut  usia yang berpendidikan SMA 9,78% dan 

yang tidak sekolah sebesar 17,87%; sedangkan jumlah 

perempuan lanjut usia yang berpendidikan SMA sebesar 4,33% 

dan yang tidak sekolah 44,53%; 

• Jumlah laki-laki lanjut usia yang bekerja sebesar 63,07%, 

sedangkan jumlah perempuan lanjut usia yang bekerja 33,57%.  

Sementara itu, penduduk perempuan lanjut usia lebih banyak 

bekerja sebagai pengurus rumah tangga,  yaitu 45,84%. 

Hal lain yang sangat menghambat perlindungan terhadap 

lanjut usia untuk  pencapaian hidup yang aman, berkualitas dan 

terpenuhi hak asasinya,  adalah  stigma masyarakat terhadap 
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lanjut usia. Masyarakat masih mempunyai persepsi yang keliru 

terhadap lanjut usia karena mereka dianggap identik dengan pikun, 

renta, loyo, tidak produkif, masa lalu, ketinggalan zaman, cerewet 

dan beban. Dari penelitian tentang citra lanjut usia, 70% 

menunjukkan citra negatif seperti di atas. Akibatnya, perhatian, 

kepedulian (care), penghargaan, dan martabat (dignity) dari 

keluarga, masyarakat dan  pemerintah terhadap lanjut usia kurang, 

bahkan mereka sering diterlantarkan atau menjadi korban tindak 

kekerasan sebesar 10,16% pada perempuan dan laki-laki 8,28%.  
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BAB III 
POSYANDU LANJUT USIA 

 

 

Seiring dengan semakin meningkatnya populasi lanjut usia, 

pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan pelayanan 

kesehatan dan sosial lanjut usia yang ditujukan untuk 

meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, mencapai masa tua 

bahagia dan berdayaguna dalam kehidupan berkeluarga dan 

masyarakat sesuai dengan keberadaannya. 

Sebagai wujud nyata pelayanan kesehatan dan sosial pada 

kelompok lanjut usia, pemerintah telah menetapkan pelayanan 

pada lanjut usia melalui beberapa jenjang. Pelayanan kesehatan 

dan sosial di tingkat masyarakat adalah posyandu lanjut usia. 

Pelayanan yang dilakukan di posyandu merupakan pelayanan 

ujung tombak dalam penerapan kebijakan pemerintah untuk 

pencapaian lanjut usia sehat, mandiri dan berdaya guna. Oleh 

karena itu arah dari kegiatan posyandu tidak boleh lepas dari 

konsep active ageing/menua secara aktif.  Active Ageing adalah 

proses optimalisasi peluang kesehatan, partisipasi dan keamanan 

untuk meningkatkan kualitas hidup di masa tua. Jika seseorang 

sehat dan aman, maka kesempatan berpartisipasi bertambah 

besar. Masa tua bahagia dan berdayaguna tidak hanya fisik tetapi 

meliputi emosi, intelektual, sosial, vokasional dan spiritual yang 

dikenal dengan dimensi wellness. 

Wellness merupakan suatu pendekatan yang utuh untuk 

mencapai  menua secara aktif. Lebih jelasnya, konsep  keenam 

dimensi wellness secara utuh mencakup beberapa hal sebagai 

berikut:   
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1. Fisik            

mampu menjaga kesehatan fisik, melalui kebiasaan makan 

yang baik, olah raga teratur, perawatan kesehatan serta 

menggunakan pelayanan kesehatan yang sesuai. 

2. Emosional     

mampu mengekspresikan perasaannya dan dapat menerima 

perasaan  orang lain,  serta memandang hidup secara positif;  

kemampuan untuk membentuk hubungan dengan orang lain 

didasarkan pada komitmen bersama, kepercayaan, dan rasa 

hormat adalah bagian penting dari kesehatan emosional. 

3. Intelektual    

   mampu  mempertahankan  kemampuan intelektualnya melalui 

pendidikan  formal maupun informal, serta kegiatan kognitif 

lainnya, misalnya membaca, menulis, dan melukis; berbagi 

pengetahuan dan skill dengan orang lain. 

4. Sosial    

berkontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat; saling 

ketergantungan dengan orang lain dan alam; mampu hidup 

berdampingan secara harmonis dengan  sesama  dalam 

kehidupan sosial.  

5. vokasional 

mampu memberdayakan diri dalam berbagai aktivitas, baik 

sebagai relawan maupun pekerjaan yang membuahkan 

penghasilan  sehingga  memperoleh kepuasan.  

6. spiritual     

mampu menghargai dan mensyukuri hidup dan kehidupan. 

Agar pelaksanaan kegiatan posyandu berjalan efisien dan 

efektif dibutuhkan: 

1. organisasi yang tertata baik; 
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2. sumber daya manusia yang mempunyai ilmu dan kemampuan; 

3. tugas dan fungsi yang jelas dari masing – masing petugas 

posyandu; 

4. mekanisme kerja yang baik meliputi perencanaan, pelaksanan, 

monitoring dan evaluasi. 

A. Organisasi 

Organisasi posyandu lanjut usia adalah organisasi 

kemasyarakatan non struktural yang berdasarkan azas gotong 

royong untuk sehat dan sejahtera, yang diorganisir oleh seorang 

koordinator atau ketua, dibantu oleh sekretaris, bendahara dan 

beberapa orang kader. Organisasi posyandu lanjut usia ini tidak 

saja dapat dibentuk oleh masyarakat setempat, tetapi dapat juga 

oleh : 

1. Kelompok seminat dalam masyarakat misalnya Club Jantung 

Sehat, Majelis Ta’lim, WULAN (warga usia lanjut), kelompok 

gereja, dan lain – lain 

2. Organisasi profesi 

3. Institusi pemerintah/swasta 

4. Lembaga Swadaya Masyarakat 
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 Salah satu bentuk organisasi sebagai berikut: 

 

Sturuktur organisasi Karang Werda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Struktur Organisasi ini dapat dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi setempat 

B. Sumber daya manusia (SDM) 

Tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan posyandu 

sebaiknya 8 orang namun bisa kurang dengan konsekuensi bekerja 

rangkap. Kepengurusan yang di anjurkan  adalah: 

1. Ketua Posyandu 

2. Sekretaris 

3. Bendahara 

4. Kader sekitar 5 orang : 

Instansi terkait di 
kecamatan 

CAMAT/ Penasehat Pembantu/ perwakilan Yayasan 
Gerontologi Abiyoso 

Lurah/ Kepala Desa 
/ Pembina 

Ketua 

Wakil Ketua 

Seni budaya 
Olahraga & 

Rekreasi 

Seksi-Seksi 
Kader 

Bendahara Sekretaris 

Kesehatan Spritual Pendidikan/ 
Keterampilan 

Kesejahteran/ 
Sosial & 
Ekonomi 
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a) Meja 1 tempat pendaftaran 

b) Meja 2 tempat penimbangan dan pencatatan berat badan, 

pengukuran dan pencatatan tinggi badan serta 

penghitungan index massa tubuh (IMT) 

c) Meja 3 tempat melakukan kegiatan Pemeriksaan dan 

pengobatan sederhana (tekanan darah, gula darah, Hb dan 

pemberian vitamin, dan lain - lain) 

d) Meja 4 tempat melakukan kegiatan konseling (kesehatan, gizi 

dan kesejahteraan) 

e) Meja 5 tempat memberikan informasi dan melakukan 

kegiatan sosial (pemberian makan tambahan, bantuan 

modal, pendampingan, dan lain – lain sesuai kebutuhan) 

C. Tugas dan Fungsi 

1. Ketua Posyandu  

- Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang 

dilakukan posyandu 

- Bertanggung jawab terhadap kerjasama dengan semua 

stake holder dalam  rangka meningkatkan mutu 

pelaksanaan posyandu 

2. Sekretaris 

Mencatat semua aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan  

pemantauan serta pengendalian  posyandu. 

3. Bendahara 

- Pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta pelaporan 

keuangan posyandu 

4. Kader 

Tugas kader dalam posyandu lanjut usia antara lain: 

- Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan 

pada kegiatan posyandu. 

- Memobilisasi sasaran pada hari pelayanan posyandu. 



 19

- Melakukan pendaftaran sasaran pada pelayanan 

posyandu lanjut usia. 

- Melaksanakan kegiatan penimbangan berat badan dan 

pengukuran tinggi badan para lanjut usia dan mencatatnya 

dalam KMS atau buku pencatatan lainnya. 

- Membantu petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan 

kesehatan dan pelayanan lainnya. 

- Melakukan penyuluhan ( kesehatan, gizi, sosial, agama 

dan karya) sesuai dengan  minatnya. 

D. Mekanisme Kerja 

Untuk memberikan pelayanan kesehatan dan sosial yang prima 

terhadap lanjut usia di kelompoknya, dibutuhkan perencanaan 

yang matang, pelaksanaan yang benar dan tepat waktu, serta 

pengendalian yang akurat. 

1. Perencanaan 

       Dalam menyusun perencanaan dibutuhkan data-data: 

a) Jumlah penduduk dan KK di wilayah cakupan 

b) Kondisi sosial ekonomi penduduk di wilayah cakupan 

c) Jumlah lanjut usia keseluruhan (per kelompok umur) 

d) Kondisi kesehatan lanjut usia di wilayah cakupan 

e) Jumlah lanjut usia yang mandiri 

f) Jumlah lanjut usia yang cacat 

g) Jumlah lanjut usia terlantar, rawan terlantar dan tidak 

terlantar. 

h) Jumlah lanjut usia yang produktif 

i) Jumlah lanjut usia yang mengalami tindakan 

penelantaran, pelecehan, pengucilan dan kekerasan  

Data tersebut diatas dapat diperoleh dari Kelurahan/Desa atau 

melalui PKK dengan kegiatan Dasawisma dimana satu kader 

membina 10 keluarga. Untuk sosial ekonomi, mandiri dan cacat 
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serta produktif harus dibuat kriteria yang jelas. Untuk hal 

tersebut perlu menggunakan alat bantu kuesioner (lampiran) 

Rencana yang perlu disusun adalah: 

a) Frekuensi kegiatan posyandu lanjut usia 

b) Jenis kegiatan posyandu 

c) Tenaga pelaksana kegiatan 

d) Biaya kegiatan posyandu 

e) Pengembangan kegiatan lanjut usia 

Ad. a) Frekuensi kegiatan posyandu lanjut usia 

Frekuensi kegiatan posyandu tergantung dari banyaknya 

jenis kegiatan yang dilakukan posyandu tersebut.  Untuk 

pencapaian lanjut usia sejahtera dibutuhkan kegiatan sbb: 

- olah raga/senam  minimal 1 minggu sekali 

- pengajian 1 minggu sekali 

- pengukuran IMT dan pemeriksaan kesehatan setiap 

bulan 

- pemberantasan buta aksara tergantung kondisi (peserta, 

pengajar, waktu dan tempat) 

- konseling dan penyuluhan kesehatan dan gizi.serta 

masalah sosial, karya/usaha ekonomi produktif dan 

pendidikan 

- peningkatan pendapatan 

- dan lain-lain sesuai kesepakatan.  

Setelah memperhatikan banyaknya kegiatan maka 

penyelenggaraan posyandu   dimusyawarahkan dengan 

warga/anggota, sehingga menghasilkan kesepakatan 

bersama. 

Ad. b) Jenis Kegiatan Posyandu  

Pada dasarnya jenis kegiatan posyandu lanjut usia tidak 

berbeda dengan kegiatan posyandu balita atau kegiatan 
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upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lain di 

masyarakat. Namun posyandu lanjut usia kegiatannya tidak 

hanya mencakup upaya kesehatan saja tetapi juga meliputi 

upaya sosial dan karya serta pendidikan. Hal tersebut 

disebabkan karena permasalahan yang dihadapi lanjut usia 

bersifat kompleks, tidak hanya masalah kesehatan namun 

juga masalah sosial, ekonomi  dan pendidikan yang saling 

terkait dan mempengaruhi satu sama lainnya. Sebelum kita 

membicarakan jenis kegiatan yang dilakukan oleh posyandu, 

terlebih dahulu para penyelenggara posyandu diharapkan 

mengerti tujuan penyelenggaraan posyandu seperti telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya.  

Jenis kegiatan yang dilaksanakan di posyandu lanjut usia  

yaitu : 

1. Kegiatan pengukuran IMT melalui pengukuran berat 

badan dan tinggi badan. Kegiatan ini dilakukan 1 bulan 

sekali. 

2. Kegiatan pemeriksaan tekanan darah dilakukan minimal 

1 bulan sekali, namun bagi yang menderita tekanan 

darah tinggi dianjurkan setiap minggu. Hal ini dapat 

dilakukan di puskesmas atau pada tenaga kesehatan 

terdekat.  

3. Kegiatan pemeriksaan kadar haemoglobin darah (Hb), 

gula darah dan kolesterol darah. Bagi lanjut usia yang 

sehat cukup di periksa setiap 6 bulan. Namun bagi yang 

mempunyai faktor resiko seperti turunan kencing manis, 

gemuk sebaiknya 3 bulan sekali dan bagi yang sudah 

menderita maka dilakukan di posyandu setiap bulan. 

Kegiatan pemeriksaan laboratorium ini dapat dilakukan 

oleh tenaga Puskesmas atau dikoordinasikan dengan 

laboratorium setempat. 
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4. Kegiatan konseling dan penyuluhan kesehatan dan gizi 

harus dilakukan setiap bulan karena permasalahan lanjut 

usia akan meningkat dengan seiring waktu, selain itu  

dapat memantau faktor risiko penyakit-penyakit 

degeneratif agar masyarakat  mengetahui dan dapat 

mengendalikanya.  

5. Konseling usaha ekonomi produtif dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan. 

6. Kegiatan aktivitas fisik/senam dilakukan minimal 1 

minggu sekali  diluar jadwal penyelenggaraan posyandu. 

 Ad c)  Tenaga Pelaksana  

Tenaga pelaksana pada dasarnya adalah semua pengurus 

posyandu yang saling membantu, namun harus ada 

penanggung jawab masing-masing sesuai bidangnya. Para 

lanjut usia yang lebih muda dan lebih sehat dapat 

diberdayakan membantu kegiatan ini sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. Dengan mengajak mereka ikut 

membantu penyelenggaraan posyandu akan memberikan 

banyak manfaat antara lain:  

- Para lanjut usia akan merasa posyandu milik mereka  

- Para lanjut usia merasa dihargai/dihormati 

- Membuat lanjut usia tersebut tetap aktif dan akan 

meningkatkan kesehatan dan mencegah kepikunan. 

- Meningkatnya rasa persaudaraan,  terbangunnya ikatan 

emosi yang positif antar generasi dan akan membuat 

lanjut usia rajin datang. 

- Pekerjaan menjadi ringan, efisien dan efektif, cepat 

selesai, sehingga  akhirnya tersedia waktu luang yang 

dapat digunakan untuk kegiatan lainnya.  
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 Ad d) Biaya kegiatan posyandu. 

Perencanaan biaya kegiatan posyandu harus dihitung 

dengan saksama agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai 

dengan rencana. Yang harus di hitung adalah biaya sebagai 

berikut:  

d1. Alat tulis kantor (pulpen, pensil, kertas) 

d2. Penggandaan (fotocoy, penjilidan dll) 

d3. Makanan (PMT) 

d4.Transport nara sumber dan pelatih senam ( biasanya dari 

sektor terkait) 

d5. Obat diluar bantuan puskesmas 

d6. Pemeriksaan Laboratorium diluar bantuan Puskesmas 

d7. Dokumentasi 

d8.Biaya tak terduga (10% dari keseluruhan kebutuhan  

      biaya) 

Ad e)  Pengembangan kegiatan.  

Untuk merencanakan pengembangan kegiatan yang perlu 

diperhatikan adalah 

- apakah kegiatan yang ada dibutuhkan masyarakat? 

- apakah kegiatan yang akan dikembangkan merupakan 

penyempurnaan dari kegiatan sebelumnya atau 

peningkatan kualitas? 

- apakah pengembangan kegiatan ini merupakan suatu hal 

yang baru? 

- apakah posyandu mempunyai sumberdaya yang cukup 

untuk pengembangan kegiatan?  

- bagaimana caranya agar kegiatan tersebut tetap 

langgeng?  

Semua pertanyaan tersebut harus dijawab dengan cara 

mendiskusikan dengan semua pengurus, tokoh kunci, 

ataupun perwakilan anggota dan melakukan monitoring dari 
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kegiatan yang sudah ada atau studi banding ke posyandu 

atau LSM/institusi yang telah melaksanakan.  

2.  Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan posyandu dilaksanakan sesuai 

dengan perencanaan yang telah disepakati. Namun dapat 

diuraikan berdasarkan pengelopokan kegiatan sebagai 

berikut : 

a) Kegiatan pelayanan kesehatan, gizi  

b) Kegiatan senibudaya, olahraga dan rekreasi   

c) Kegiatan peningkatan spiritual 

d) Kegiatan kesejahteraan/sosial 

e) Kegiatan pendidikan ketrampilan        

Kegiatan tersebut di atas diatur sesuai dengan ketenagaan 

dan waktu tersedia dan dapat dilakukan pada sebuah 

gedung,  dibawah tenda ataupun di tempat terbuka. Pada 

prinsipnya kegiatan kesehatan harus dilakukan 1 bulan 

sekali agar dapat memantau kondisi kesehatan.  

Kegiatan olahraga/senam bersama minimal dilakukan 1 

minggu sekali, selanjutnya senam dilakukan sendiri dirumah 

masing-masing untuk menjaga kelenturan otot dan sendi. 

Dalam 48 jam otot akan menjadi kaku kembali sehingga olah 

raga/senam yang paling baik adalah 3-5 kali seminggu 

selama 30-60 menit. 

Secara terperinci sebagai berikut; senam aerobik seperti 

jalan, jogging, berenang atau dansa minimal 30 menit 5 kali 

seminggu untuk kebugaran, senam yang menggunakan 

tahanan (resistance exercise) untuk penguatan dan 

ketahanan/endurance otot minimal 2 kali seminggu, untuk 

senam kelenturan (flexibility excersice) 2 kali seminggu 

selama minimal 10 menit, sedangkan balance exercise/ 
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senam keseimbangan perlu dilakukan untuk mencegah 

resiko jatuh. Balance exercise dilakukan bersifat individual 

tergandung kondisi, yang paling penting adalah dilakukan 

secara bertahap agar terjadi peningkatan keseimbangan. 

Kegiatan lain dalam posyandu dapat dilakukan secara 

bersama atau sendiri-sendiri sesuai kebutuhan. 

Pada beberapa daerah, penyelenggaraan posyandu lanjut 

usia dilaksanakan pada hari dan tempat yang sama dengan 

jam yang berbeda dengan posyandu balita. Hal ini 

kelihatannya sulit dilakukan, namun ternyata memberikan 

banyak manfaat. Dengan diintegrasikan penyelenggaraan 

posyandu balita dengan posyandu lanjut usia  dapat terjalin  

solidaritas antar tiga generasi.    

3. Pengendalian 

 Pengendalian dilakukan dengan melaksanakan monitoring 

dan evaluasi. Apapun bentuk kegiatan yang dilakukan, perlu 

dimonitoring dan dievaluasi untuk mengetahui tingkat 

berhasilan ataupun perkembangan, serta hambatan dan 

peluang. Demikian pula halnya dengan posyandu lanjut usia.  

Pengendalian dapat dikelompokan menjadi pengendalian  

- Internal  

- Eksternal        

Pengendalian Internal adalah pengendalian yang dilakukan 

oleh tenaga posyandu, sedangkan pengendalian eksternal 

adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar seperti 

lanjut usia, masyarakat sekitarnya, atau pihak luar lainnya. 

Pengendalian eksternal ini penting dilakukan karena 

memberikan hasil yang lebih objektif.  

Untuk melakukan evaluasi secara baik dan akurat diperlukan 

beberapa indikator. Indikator yang yang diperlukan dalam 

pengendalian posyandu lanjut usia adalah: 
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1. Frekuensi pertemuan atau pelaksanaan kegiatan  

2. Kehadiran kader 

3. Pelayanan kesehatan 

- cakupan penimbangan 

- cakupan pemeriksaan laboratorium  

- cakupan hasil pemeriksaan kesehatan  

- cakupan penyuluhan kesehatan 

4. Frekuensi pelaksanaan senam  

5.  Frekuensi pelaksanaan pengajian/kebaktian 

6. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif 

7. Kegiatan penghapusan buta aksara 

8. Rekreasi 

9. Kegiatan peningkatan pendidikan dan ketrampilan  

10. Ketersediaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan 

E. Pembiayaan 

Biaya Posyandu Kegiatan posyandu merupakan kegiatan 

partisipasi masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. 

Secara umum biaya berasal dari masyarakat itu sendiri melalui 

berbagai cara antara lain : 

- iuran dari para warga  

- donatur tidak tetap atau tetap 

- usaha mandiri dari posyandu  

- bantuan dari dunia usaha/CSR (corporate social 

responsibilty) 

- bantuan dari kelurahan 

- subsidi pemerintah 

- dll  

Biasanya jika posyandu berjalan lancar dan banyak kegiatan 

inovatif, banyak donatur yang datang atau tawaran bantuan dan 

kerjasama dari perguruan tinggi maupun pemerintah dan swasta. 

Yang paling penting adalah adanya perencanaan biaya 
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berdasarkan azas manfaat dan efisien, pelaksanaan kegiatan 

jelas serta pertanggung jawaban yang akurat.  
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BAB IV 
PERAN LINTAS SEKTOR 

 

 

Pelaksanaan kegiatan posyandu lanjut usia di masyarakat, 

akan mendapatkan hasil yang optimal apabila semua unsur terkait 

dalam pembinaan lanjut usia ikut berperan. Koordinasi yang terjalin 

dari semua unsur terkait baik pemerintah maupun swasta akan 

menentukan keberhasilan tersebut 

A. Pemerintah 

1. Kecamatan 

a. Teknis 

a.1 Bidang Spritual 

a.2 Bidang kesehatan 

a.3 Bidang seni budaya, olah raga dan rekreasi 

a.4 Bidang Kesejahteraan, sosial & ekonomi 

a.5 Bidang pendidikan dan keterampilan 

a.1 Bidang spiritual 

Dalam bidang ini berperan unsur agama. Secara umum 

tujuan pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut 

usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan 

secara khusus bertujuan untuk meningkatkan ketaatan 

beragama dan memperbaiki kesehatan mental lanjut usia 

sehingga dapat lebih meningkatkan gairah hidup dan 

mampu berperan secara wajar di dalam lingkungan keluarga 

dan masyarakat. Selanjutnya para lanjut usia mampu 

menghargai dan mensyukuri hidup dan kehidupan. 
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Beberapa pokok kegiatan dalam bidang spiritual: 

• Peran tokoh agama yang secara khusus melakukan 

pembinaan kehidupan beragama dan mental spiritual. 

• Penyelenggaraan pertemuan seperti saresehan untuk 

memantapkan keyakinan lanjut usia sesuai 

agama/kepercayaan yang dianutnya. 

• Kegiatan ritual keagamaan secara berjamaah sesuai 

agama/kepercayaan masing-masing. 

• Kegiatan amal sosial keagamaan. 

• Kegiatan ziarah ke tempat-tempat bersejarah dan 

bernuansa keagamaan, yang dapat meningkatkan iman 

dan gairah keagamaan.  

• Pembinaan hubungan antar pemeluk agama dan antar 

generasi. 

a.2 Bidang kesehatan 

Masalah kesehatan merupakan masalah terbesar pada 

lanjut usia. Pelayanan kesehatan akan menjadi kegiatan 

utama pada posyandu lanjut usia. Pelayanan kesehatan 

yang dapat dilakukan di posyandu adalah: 

• Penyuluhan  perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

• Deteksi dini kondisi kesehatan lanjut usia melalui 

pemeriksaan berkala dengan menggunakan KMS (kartu 

menuju sehat) lanjut usia. 

• Melaksanakan pengobatan sederhana bagi lanjut usia 

sakit. 

• Melaksanakan upaya rujukan ke puskesmas/rumah sakit 

bila diperlukan. 

• Upaya peningkatan status gizi lanjut usia melalui 

penyuluhan dan demonstrasi gizi sesuai pedoman gizi 

seimbang. 
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• Rehabilitasi sederhana. 

• Kunjungan rumah (home care). 

a.3 Bidang seni budaya, olah raga dan rekreasi 

Kegiatan biasanya dilakukan di luar waktu pelayanan 

kesehatan, sesuai kesepakatan pengurus posyandu dan 

anggotanya.  Diknas menjadi unsur utama dalam kegiatan 

seni budaya,olah raga dan rekreasi.  

Kegiatan seni budaya dapat berupa paduan 

suara/menyanyi, bermain musik, dll. 

Kegiatan olah raga biasanya dilakukan pada pagi hari, 

dipandu oleh instruktur olah raga yang dapat berasal dari 

masyarakat setempat ataupun dari unsur terkait(Diknas). 

Biasanya dilakukan senam terra, jantung sehat ataupun 

senam yang cocok untuk para lanjut usia dan telah disetujui 

bersama. 

Rekreasi biasanya dilakukan 1-2 kali setahun. Biaya dapat 

diperoleh dari tabungan para lanjut usia sendiri ataupun 

bantuan donor atau lurah/camat setempat.  

a.4 Bidang Kesejahteraan, sosial  dan ekonomi 

Kebijakan pelayanan kesejahteraan, sosial dan ekonomi 

diutamakan pelayanan yang berbasis masyarakat, 

sedangkan pelayanan dalam panti sosial merupakan upaya 

terakhir. Kegiatan yang dilakukan melalui posyandu lanjut 

usia dapat berupa:   

• Bantuan pemberian makanan bagi lanjut usia yang 

membutuhkan. 

• Pemberian santunan dalam keluarga (home care) 

kepada lanjut usia yang kondisi fisik dan ekonominya 

lemah, tetapi tidak tinggal dalam panti. 
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• Bimbingan motivasi dan pemberian bantuan paket usaha 

ekonomi produktif (UEP) 

• Membantu pemasaran hasil produksi dari Posyandu 

Lansia. 

a.5 Bidang pendidikan dan keterampilan 

Upaya dalam bidang ini bertujuan untuk meningkatkan 

derajat mutu kehidupan para lanjut usia, sehingga dapat 

tetap berdaya guna dalam keluarga dan masyarakat. Bidang 

pendidikan dan ketrampilan dapat dimotori oleh unsur 

Diknas ataupun PKK walaupun tidak menutup kemungkinan 

bagi unsur lain untuk ikut berperan dalam bidang ini. 

Kegiatan dapat berupa: 

• Menyelenggarakan kursus-kursus tertentu pada lanjut 

usia. 

• Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang 

teknologi praktis bagi lanjut usia. 

• Bimbingan dan penyuluhan dalam pembinaan hidup aktif 

di hari tua. 

      b. Administratif 

Peran kecamatan secara administratif dalam pembinaan 

posyandu lanjut usia adalah: 

• Sesuai dengan buku Pedoman Kemitraan Lintas 

Sektor dalam Pembinaan Lanjut Usia, Camat adalah 

penanggung jawab Kelompok Kerja Pembinaan 

Lanjut Usia di tingkat kecamatan. 

• Penggalangan kerjasama antar unsur dalam 

pembinaan lanjut usia 

• Melakukan koordinasi pada setiap kesempatan 

misalnya rapat koordinasi kecamatan atau pada 

kesempatan khusus. 



 32

• Memfasilitasi  terbentuknya posyandu lanjut usia di 

masyarakat.  

2. Kelurahan/Desa 

  Peran kelurahan/desa dalam pembinaan posyandu lanjut 

usia adalah: 

• Sesuai Pedoman Kemitraan Lintas Sektor dalam 

Pembinaan Lanjut Usia, Lurah/Kepala Desa adalah 

penanggung jawab Tim Pelaksana Pembinaan Lanjut Usia 

di tingkat kelurahan/desa. 

• Melaksanakan pendataan dan pelaporan untuk 

mengetahui jumlah sasaran lanjut usia serta 

perkembangan kegiatan posyandu. 

• Pembinaan posyandu dan komunikasi sosial untuk 

menggali potensi yang ada di masyarakat. 

B. Masyarakat 

1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat berkedudukan 

di tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun 

kelurahan/desa. Dalam  posyandu lanjut usia, peran 

lembaga swadaya masyarakat adalah dalam komunikasi, 

konsultasi dan koordinasi kegiatan kelanjut-usiaan. Yang 

diharapkan pada kegiatan tersebut di atas adalah: 

• Menyalurkan aspirasi dan pengembangan potensi diri 

lanjut usia. 

• Meningkatkan jalinan kerjasama para lanjut usia. 

• Membantu pembinaan dan pelayanan sosial bagi lanjut 

usia. 
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2. Peran Dunia Usaha 

   Dukungan Dunia Usaha sangat penting dalam pelaksanaan 

dan pengembangan kegiatan posyandu.  

Dukungan dapat berupa: 

a. Dana  

b. Perlengkapan 

c. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan posyandu 

Pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa dunia usaha 

yang memenuhi syarat wajib menyediakan dana untuk 

kegiatan sosial Corporate Social Responsibility/CSR 

(UURI.No.40/2007) 

      3.   Peran kader posyandu lanjut usia 

Kader posyandu dipilih dari anggota masyarakat, baik dari 

para lanjut usia sendiri, maupun dari kelompok umur lainnya, 

yang bersedia menjadi kader.  

Persyaratan menjadi kader adalah: 

• Diutamakan berasal dari anggota masyarakat setempat 

• Dipilih oleh masyarakat sesuai prosedur setempat. 

• Mau dan mampu bekerja sukarela 

• Dapat membaca dan menulis 

• Sabar dan memahami para lanjut usia. 

• Jiwa pelopor pembaharuan dan penggerak masyarakat  

C. Keluarga 

Keluarga mempunyai peran penting  dalam pembinaan lanjut 

usia, baik di rumah maupun dalam kegiatan posyandu lanjut 

usia. Dengan peran optimal keluarga diharapkan semakin 

meningkatkan kualitas kesehatan dan mutu kehidupan para 

lanjut usia. 

Peran keluarga dalam pembinaan lanjut usia antara lain: 
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• Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi 

lanjut usia di rumah sesuai dengan keberadaannya. 

• Pemenuhan kebutuhan gizi lanjut usia sehari-hari. 

• Memberikan akses bagi lanjut usia untuk ikut serta dalam 

kegiatan posyandu lanjut usia. 

• Membantu lanjut usia untuk mencari pelayanan kesehatan 

apabila sakit. 

• Memberikan kesempatan bagi lanjut usia untuk tetap 

berperan dalam keluarga sesuai dengan kemampuannya. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

 

Peningkatan jumlah lanjut usia sebagai akibat dari 

peningkatan umur harapan hidup waktu lahir, berimplikasi pada 

permasalahan lanjut usia dalam aspek kehidupan dan 

penghidupan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang 

komprehensif, terpadu, berkesinambungan mulai dari pemerintah di 

tingkat pusat maupun daerah sampai ke tingkat desa. Selain itu 

partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan  dan merupakan 

peran sentral yang sangat menentukan keberhasilan upaya 

tersebut. 

Posyandu lanjut usia merupakan bentuk partisipasi 

masyarakat yang nyata dalam mewujudkan mutu kehidupan lanjut 

usia, mencapai masa tua bahagia dan berdayaguna dalam 

kehidupan berkeluarga dan masyarakat sesuai dengan 

keberadaannya. 

Buku Pedoman Pelaksanaan Posyandu Lansia ini diharapkan 

dapat memberikan panduan kepada masyarakat maupun unsur-

unsur terkait, dalam melaksanakan kegiatan posyandu lanjut usia 

dengan pelayanan komprehensif.   
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LAMPIRAN 

Lagu Lansia 
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Format Pencatatan Hasil Kegiatan di Kelompok Usia Lanjut 
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KUESIONER POSYANDU 

 
 
1. Nama Responden  :  
2. Nama  Kelompk Lansia :  
3. Strata Kelompok Lansia :  a. Pratama; b. Madya;   

      c. Purnama; d. Mandiri 
4. Surat Keputusan Kelompk Lansia:   
5. Alamat  :  
6. Propinsi :  
7. Kabupaten/Kota : 
8. Kecamatan : 
9. Desa Kelurahan : 
10.Wilayah  kerja meliputi (RT/RW)  

I. Kepemimpinan 

1. Pengurus Posbindu berasal dari mana ? 

a. Anggota Posbindu  
b. Anggota kelompok lansia 
c. Lainnya jelaskan  

2. Proses Pemilihan Pengurus bagaimana? 
 

a. Dipilih oleh anggota   
b. Ditunjuk oleh ...... (jelaskan). 

 
3. Apakah kelompok Lansia ini dipimpin oleh orang yang cukup memiliki 

kemampuan memimpin ? 
a. Ya  
b. Tidak 

Bila  Ya, Alasannya ................................  
Bila Tidak, Alasannya ................................  

II. Pengorganisasian 
1. Bagaimana proses pembentukan kelompok Lansia 

a. Musyawarah warga karena merasa memerlukan wadah Lansia 
b. Intruksi/himbauan kepala desa/lurah 
c. Anjuran dari Puskesmas  
d. Dibentuk oleh Yayasan 

2. Bagaimana Struktur organisasi di kelompok Lansia  ? 
a. Ketua, sekretaris, bendahara, beberapa seksi, kader  
b. Ketua, sekretaris, bendahara, beberapa seksi xx 
c. Ketua, sekretaris, bendahara 
d. Ketua, sekretaris 
e. Lain-lain  ................................................. 

3. Apakah sudah ada Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) pengurus 
Kelompok Lansia? 
a. Ada  
b. Tidak ada 
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Bila  ada, Lampirkan tupoksi masing-masing  hanya secara lisan 
sesuai dengan bidang masing 2 
Bila tidak ada, mengapa ……………………………………. 

4. Bagaimana cara/mekanisme pemecahan/mengatasi masalah di 
dalam organisasi Kelompok Lansia ? 

a. Musyawarah seluruh anggota  
b. Musyawarah pengurus 
c. Musyawarah kepala desa/Lurah dengan pengurus 
d. Lain-lain sebutkan ......................................................................... 

III. Anggota Kelompok Lansia  

1. Berapa jumlah usia lanjut yang ada di wilayah kelompok Lansia ini? 
a. pra lansia 
b. lansia 
c. resiko tinggi 

2. Berapa jumlah yang menjadi anggota kelompok lansia ini? 
a. pra lansia  
b. lansia  
c. resiko tinggi  

3. Berapa jumlah (%) anggota yang aktif?  
a. pra lansia , 
b.  lansia,, 
c. resiko tinggi   

4. Bila kurang dari 50%, apa penyebabnya (tuliskan)  Karena  lansianya 
banyak yang sakit. 

IV. Kader. 
1. Berapa jumlah kader di kelompok Lansia ini ? (termasuk kader yang 

menjadi Pengurus kelompok Lansia ini    
2. Apakah jumlah kader tersebut sudah mencukupi ? 

a. Ya 
b. Tidak , mengapa? . daerahnya luas dan banyak kegiatan yaitu 

home care , kasusnya banyak  
3. Kader yang ada di kelompok Lansia ini  ini berasal dari mana ? 

a. Anggota kelompok Lansia ini kelompok Lansia ini  
b. Anggota masyarakat bukan usia lanjut xx 
c. Lain-lain (sebutkan).............................................................. 

4. Peran kader dalam kegiatan kelompok Lansia, adalah ? 
a. Penggerak sasaran  usia lanjut 
b. Penyuluh Kesehatan 
c. Pengurus kelompok Lansia ini  
d. Lain-lain, sebutkankan . Pendamping dan pengefrak . 

5.  Apakah kader pernah dilatih ? 
 a.  Bila ya, siapa yang melatih?  

b.  Bila tidak mengapa? 

V. Kegiatan 
1.   Kegiatan apa saja yang dilaksanakan di kelompok Lansia ini      
      Sebutkan 

a. Senam 4.kali dalam sebulan? 
b. Pmeriksaan kesehatan 1 kali dalam sebulan? 
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c. Pengajian 1 kai dalam sebulan? 
d. Ketrampilan 1 kali dalam sebulan? 
e. Home visit 4 kali dalam sebulan? 
f. Rekreasi 1 kali setahun dst 

2.   Jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan ?sebutkan  
2. pengobatan yang sakit   
3. Tensi, BB .      
4. Peyuluhan    
5. d.............................   
6. e.............................    
7. dst............................ 

3. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan, dilakukan oleh : 
a. Dokter Puskesmas 
b. Perawat/tenaga lain Puskesmas dibantu kader 
c. Tenaga kesehatan anggota masyarakat setempat. 
d. lain2 sebutkan.................. 

VI. Sarana  
     Sarana yang ada : 

a. Tempat/ruangan .Apakah permanen/tidak xx  setengah 
permanen, menumpang  

b. Buku pencatatan ada 
c. Kit Lansia (timbangan,tensi meter, stetoskop, lampu senter, kaca 

mulut, snelen chart)  ada lengkap dibawa oleh puskesmas 
d. KMS. Tidak ada 
e. Buku panduan / pedoman .ada kurang lengkap 

VII. Dana/Biaya 
      Sumber dana untuk kegiatan di kelompok Lansia ini darimana saja      

Sebutkan 
a. yayasan emong lansia... 
b. ........................... 
c. ........................... 
d. ............................. 

VIII. Bagaimana peran pemerintah setempat (kepala desa/lurah, 
kecamatan) dalam upaya pemberdayaan masyarakat khusunnya 
kelompok lansia. 

IX. Apakah ada kegiatan antar generasi? 
Bila ya dalam bentuk apa? 
Dan siapa yang menyelenggarakan?   

X. Berikan saran-saran untuk program posyandu dan karang wreda. 
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Contoh instrumen pendataan lansia di wilayah posyandu 

 

NAMA PEWAWANCARA :……………………………………………. 

 

INSTRUMEN PENELITIAN LANJUT USIA   

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah dengan cermat format ini sebelum mengisi DAFTAR ISIAN DAN 

MEMBUAT TANDA  pada kolom PILIHAN JAWABAN yang tersedia. 

2. Dalam instrument penelitian ini ada DAFTRA ISIAN DAN JAWABAN 

PILIHAN yang  anda   anggap paling tepat dan sesuai. 

3. Isilah DAFTAR ISIAN ATAU MELINGKARI JAWABAN PILIHAN dengan 

jujur, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

SEBELUMNYA KAMI MENGUCAPKAN TERIMAKASIH ATAS KESEDIAAN 

SAUDARA  

MENGISI KUESIONER INI. 

KARAKTERISTIK LANSIA 

Nama Responden :....................................................... 

Umur    :........... 

Suku   :..................... 

Alamat lengkap :....................................................... 1. Kota 2. Desa 

RT/RW  :....................................................... 

Kecamatan  :....................................................... 

Kab / Kota  :....................................................... 

 

BILA MENGGUNAKAN INFORMAN, MAKA DI ISI KARAKTERISTIK 

INFORMAN 

Nama   :....................................................... 

Hubungan informan dengan subyek : 

1. Suami/Isteri  

2. Anak / Menantu 

3. Cucu 

4. Saudara 

5. Pengasuh / Pendamping 

6. Lain-lain (sebutkan) :.............................................. 
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1. STATUS DAN PEKERJAAN RESPONDEN 

1.1. Status keluarga 

a. Menikah  b. Tidak menikah  c. Janda 

 

1.2. Pekerjaan 

a. Pensiunan   b. Tukang   c. Pengusaha  

d.  Petani   f. Peternak   g. Gabungan  

h. Lainnya (sebutkan):................... 

2. KONDISI LANSIA 

2.1. Tingkat produktifitas diri 

a. Masih produktif b. Agak menurun c. Menurun  

d.   Tidak produktif 

2.2. Agama yang di anut 

a.Islam b.Protestan c.Katolik d.Budha 

e.Khonghutsu f. Hindu  g. Lain-lain (sebutkan)................ 

2.3. Pendidikan tertinggi yang pernah ditempuh 

a. Tidak sekolah b.Tamat SD  c. Tamat SLTP 

d. Tamat SLTA e. Tamat Akademi/Universitas f. Lainnya (sebutkan)...... 

2.4. Peranan dalam keluarga 

a. Kepala keluarga 

b. Istri 

c. Nenek 

d. Pembantu keluarga 

e. Hanya menumpang 

f. Lainnya (sebutkan)................................................ 

 

3. KONDISI LANSIA MENURUT KESEHATANNYA 

3.1. Kesehatan fisik dan non fisik 

a. Sehat 

b. Sakit  :  1) Sakit akut  2) Sakit kronis 3) Sakit terminal 

c. Cacat :  1) Penglihatan 2) Pendengaran  

3) Gerak 4) Pikun 4) Gangguan kejiwaan 

5) Kusta (Cacat Indra Perasa)  

6) Lainnya:............ 

3.2. Penyakit utama yang pernah di derita pada umumnya: 

a. Jantung dan pembuluh darah b.Sesak nafas/asma  
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c. Kanker d. Endokrin e. Saluran pencernaan f. Saluran kencing 

g. Muskulo Skeletal (pegal linu, rematik) h. TraumaKeracunan 

i. Lainnya :................... 

3.3. Penyakit menular yang pernah di derita pada umumnya 

a. Saluran pernafasan  b. Tbc  c.Diare  

d.   Hepatitis virus   e.Lainnya :............... 

3.4. Gangguan kesehatan : 

a. Ya :  1) Penglihatan 2) Pendengaran  3) Bicara 

4) Gigi mulut 5) Gerak      6) Daya Ingat 

7) Lainnya :.............................. 

b. Tidak 

3.5. Mengkonsumsi obat 6 bulan terakhir 

a. Ya : 1) Kadang-kadang 2) Rutin 

b. Tidak 

3.6. Jika ya, jumlah yang di konsumsi :  

a. < 5 macam 

b. > 5 macam 

3.7. Kebiasaan makan : 

a. 1 kali 

b. 2 kali 

c. 3 kali 

d. > 3 kali 

3.8. Jenis makanan : 

a.   Nasi/roti/singkong/kentang/jagung   :...............kali/hari 

b.   Ikan/ayam/daging/telur  :a.............kali/hari    b......kali/minggu 

c.   Tahu/tempe : a.............kali/hari    b......kali/minggu 

d.   Sayuran       :.......kali/hari 

e.   buah-buahan : a.............kali/hari    b......kali/minggu 

f.    Susu  :  a...........kali/hari    b......kali/minggu  c........kali/bulan 

g.   Lainnyasebutkan:..............berapakali..........hari/minggu/bulan                                      

3.9. Pola hidup : 

a. Minuman keras  b.Olahraga  

c. Kegiatan rumah tangga  d. Membaca / mengaji  

e. MerokokRekreasi / kesenian f. Nonton TV   

g. Lainnya:...................................... 
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3.10. Aktifitas hidup sehari-hari dalam mandi : 

a. Sendiri b. Dibantu sebagian c. Dibantu penuh 

3.11. Aktifitas hidup sehari-hari dalam berpakaian : 

a. Sendiri b. Dibantu sebagian c. Dibantu penuh 

3.12. Aktifitas hidup sehari-hari dalam berpindah: 

a. Sendiri b. Dibantu sebagian c. Dibantu penuh 

3.13. Aktifitas hidup sehari-hari dalam buang air kecil : 

a. Sendiri b. Dibantu sebagian c. Dibantu penuh 

Proses buang air kecil : 1) Terkontrol 2) Tidak terkontrol 

3.14. Aktifitas hidup sehari-hari dalam buang air besar : 

a. Sendiri b. Dibantu sebagian c. Dibantu penuh 

Proses buang air besar :1) Sulit  2) Tidak 

3.15. Aktifitas hidup sehari-hari dalam berkomunikasi ; 

a. Sendiri b. Dibantu sebagian c. Dibantu penuh 

3.16. Aktifitas hidup sehari-hari dalam berbelanja : 

a. Sendiri b. Dibantu sebagian c. Dibantu penuh 

3.17. Aktifitas hidup sehari-hari dalam menyiapkan makanan : 

a. Sendiri b. Dibantu sebagian c. Dibantu penuh 

3.18. Aktifitas hidup sehari-hari dalam mengurus rumah : 

a. Sendiri b. Dibantu sebagian c. Dibantu penuh 

3.19. Aktifitas hidup sehari-hari dalam mencuci pakaian : 

a. Sendiri b. Dibantu sebagian c. Dibantu penuh 

3.20. Aktifitas hidup sehari-hari dalam menggunakan transportasi : 

a. Sendiri b. Dibantu sebagian c. Dibantu penuh 

3.21. Aktifitas hidup sehari-hari dalam hal tanggungjawab : 

a. Sendiri b. Dibantu sebagian c. Dibantu penuh 

3.22. Aktifitas hidup sehari-hari dalam hal pengobatan : 

a. Sendiri b. Dibantu sebagian c. Dibantu penuh 

3.23. Aktifitas hidup sehari-hari dalam mengatur keuangan : 

a. Sendiri b. Dibantu sebagian c. Dibantu penuh 

3.24. Jika sakit apakah mencari pengobatan : 

a. Ya 

b. Tidak 

3.25. Jika ya, tempat pengobatan / sarana kesehatan yang di pilih : 

a. Rumah Sakit   b. Puskesmas   c. Klinik  

d.  Praktik dokter e. Posyandu  

f.   Lainnya (sebutkan):...................... 
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3.26. Tenaga yang memberikan pelayanan : 

c. Dokter spesialis    b. Dokter umum c.Dokter gigi  

d.       Bidan     e. Perawat  f. Gizi 

g. Pengobat alternatif h.Paranormal (orang pandai) 

i.      Fisiotherapy j.kupuntur k.Tukangurut tradisional 

l.       Dukun  m.Lainnya (sebutkan):................ 

3.27. Dalam proses pengobatan biayanya di tanggung oleh: 

a. Diri sendiri b. Dibantu anak  c. Keluarga dekat 

d. Asuransi  e.Lainnya (sebutkan):.............. 

 

4. ASPEK SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA 

4.1. Dengan siapa saat ini bapak/ibu tinggal ? 

a. Berdua bersama suami 

b. Bersama suami dan anak ke.................(laki-laki/perempuan) 

c. Bersama orang tua 

d. Bersama anak ke..........( laki-laki/perempuan dan cucu-cucu ) 

e. Bersama salah seorang keluarga 

f. Bersama orang lain 

g. Sendiri 

4.2. Mengapa ?( jelaskan sesuai dengan jawaban di atas )-� Perhatikan 

status perkawinan 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

........................................................................................ 

 

4.3. Siapa yang mengunjungi bapak/ibu dan bagaimana frekuensi / berapa 

kali sebulan? 

a. Anak perempuan  (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

b. Anak laki-laki  (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

c. Suami (bagi yang tidak tinggal serumah) (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

d. Menantu   (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

e. Keponakan  (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

f. Abang / kakak  (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

g. Tetangga   (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

h. Teman   (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 



 74

i. Lainnya (sebutkan) :......................................(1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

4.4. Siapa yang bapak/ibu kunjungi dan bagaimana frekuensi / berapa kali 

sebulan? 

a. Anak perempuan  (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

b. Anak laki-laki  (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

c. Suami (bagi yang tidak tinggal serumah) (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

d. Menantu   (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

e. Keponakan  (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

f. Abang / kakak  (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

g. Tetangga   (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

h. Teman   (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

i. Lainnya (sebutkan) :................................... (1X, 2X, 3X, 4X, ≥ 5 ) 

4.5. Apa kegiatan sosial yang sering bapak/ibu lakukan dalam tiga bulan 

terakhir? 

a. Wirit / pengajian / persekutuan gereja 

b. PKK di kelurahan / lingkungan (≤ 3 X, 4-5 X, 6-8 X, ≥ 9 X) 

c. Membantu pesta / musibah       (≤ 3 X, 4-5 X, 6-8 X, ≥ 9 X) 

d. Kerja bakti           (≤ 3 X, 4-5 X, 6-8 X, ≥ 9 X) 

e. Siskamling           (≤ 3 X, 4-5 X, 6-8 X, ≥ 9 X) 

f. Lainnya (sebutkan )          (≤ 3 X, 4-5 X, 6-8 X, ≥ 9 X) 

4.6. Apakah bapak/ibu berperan dalam masyarakat ? 

a. Ya 

b. Tidak 

4.7. Jika ya dalam bidang apa? 

a. Pendidikan b. Kesehatan c. Olahraga d. Keagamaan  

e. Kesenian   f. Politik           g. Ekonomi h. Aparat  

i.  Lainnya (sebutkan ):...................................... 

4.8. Berperan sebagai apa ? 

a. Pembina / Penasehat b. Ketua  c. Pengurus 

d. Anggota   e. Pakar  f. Kader 

g. Lainnya (sebutkan):...................................... 

4.9. Apakah bapak/ibu punya penghasilan sendiri? 

a. Ya 

b. Tidak 

4.10. Bila ya sumbernya darimana? 

a. Gaji b. Pensiunan c. Berdagang d. Bertani/ternak/ kebun 

e. Simpanan f. Royalti g. Sumber lain (sebutkan):…… … 
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4.11. Apakah bapak/ibu menerima bantuan? 

a. Ya 

b. Tidak 

4.12. Bila ya, sumbernya darimana?  

a. Anak b. Saudara c. Bantuan langsung tunai 

d. Badan social  e. Sumber lain (sebutkan) :……... 

4.13. Bentuk bantuan? 

a. Uang b. Makanan c. Tempat tinggal d. Kendaraan 

e. Tenaga f. Lainnya (sebutkan) :……… ……… 

4.14. Pengasilan dan bentuk bantuan uang total perbulan  

Rp………………………………. 

4.15. Apakah bapak/ibu masih memberikan bantuan buat orang lain? 

a. Ya 

b. Tidak 

4.16. Jika ya, kepada siapa? 

a. Keluarga 

b. Bukan keluarga 

4.17. Bentuk bantuan : 

a. Uang b. Makanan c. Pikiran d. Tenaga 

e. Lainnya (sebutkan) :……………………………… 

4.18. Aset yang masih dimiliki saat ini? 

a. Rumah  b. Barang elektronik (TV,Kulkas, Tape, dll) 

c. Barang antik d. Tanah  e. Kendaraan 

f. Simpanan g. Perhiasan berharga h. Sawah / kebun / peternakan 

i. Lainnya (sebutkan):.................................... 

 

5. ASPEK KEHIDUPAN BERAGAMA LANSIA 

5.1 Bagaimana pelaksanaan beribadah bapak/ibu seminggu terakhir ini ? 

a. Teratur  b. Tidak teratur  c. Tidak melakukan 

5.2 Apakah bapak/ibu melaksanakan do`a / sholat khusus dalam seminggu 

terakhir ini ? 

a. Melaksanakan 

b. Tidak melaksanakan 

5.3 Apakah bapak/ibu dalam seminggu terakhir ini mengikuti kegiatan 

keagamaan ? 

a. Sebagai penceramah b. Sebagai pemimpin upacara keagamaan 

c. Sebagai anggota   d.Lainnya(sebutkan) :.............................. 
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6. ASPEK HAK AZASI 

6.1 Apakah bapak/ibu merasakan atau mengalami perlakuan tidak adil? 

a. Ya 

b. Tidak 

6.2 Bila ya, dalam bentuk apa? 

a. Kesempatan 

Ket:.................................................................................................

........................ 

b. Berpendapat 

Ket:.................................................................................................

........................ 

c. Imbalan jasa 

Ket:.................................................................................................

........................ 

d. Pelayanan  

Ket:.................................................................................................

........................ 

e. Bantuan hukum 

Ket:.................................................................................................

........................ 

f. Warisan 

Ket:.................................................................................................

........................ 

g. Lainnya (sebutkan):............................. 

Ket:.................................................................................................

........................ 

6.3 Apakah bapak/ibu merasa tidak aman ? 

a. Ya 

b. Tidak 

6.4 Bila ya, dalam bentuk apa? 

a. Ancaman 

b. Pelecehan 

c. Kekerasan 

d. Lainnya (sebutkan):......................................... 
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6.5 Apakah bapak/ibu merasa pernah mendapat pelecehan? 

a. Ya 

b. Tidak 

6.6 Jika ya, dalam bentuk apa? 

a. Seksual    b. Psikologis 

c.Intelektual    d. Lainnya (sebutkan) :............... 

6.7 Jika berupa kekerasan dalam bentuk apa? 

a. Fisik  b. Psikis  c. Seksual 

d. Penelantaran e. Lainnya (sebutkan):..................... 

6.8 Pada saat terjadi kekerasan, apakah bapak/ibu mencaripertolongan? 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..................................................................... 

6.9 Jika ya, kepada siapa? 

a. Keluarga  b. Tetangga c. RT / RW d. Polisi 

e. Ulama  f. LSM   

g.Lainnya sebutkan):.................... 

6.10 Jika tidak, mengapa ? (jelaskan) 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..................................................................... 

6.11 Apakah bapak/ibu berkeinginan untuk mengembangkan diri ? 

a. Ya          b. Tidak 

6.12 Jika ya, di bidang apa? 

a. Pendidikan b. Rohani c. Kesenian dan olahraga 

d. Pertanian  e. Kesehatan f. Kecantikan 

g. Kerajinan tangan h. Pertukangan i. Perbengkelan 

j. Lainnya (sebutkan) :………………………………….. 

 

6.13 Jika diberi kesempatan memilih tinggal, bersama siapa dan di mana  

a. Di rumah sendiri   b. Panti wreda 

c. Di rumah anak perempuan d. Di rumah anak laki-laki 

e. Di rumah sendiri, tetapi bersama anak perempuan 

f. Di rumah sendiri, tetapi bersama anak laki-laki  

g. Berpindah-pindah 
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6.14 Beri alasan jawaban tersebut di atas? 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..................................................................... 

6.15 Apakah bapak/ibu merasa mempunyai hak sebagai warga negara? 

a. Ya 

b. Tidak 

6.16 Jika ya, hak apa saja ? 

a. Hak memilih 

b. Hak di pilih 

6.17 Apakah bapak/ibu merasa mempunyai hak untuk berekreasi? 

a. Ya 

b. Tidak 

6.18 Jika ya, apa saja? 

a. Rekreasi / piknik b. Penyaluran hobi c. Berkumpul 

d. Membaca e.Lainnya(sebutkan):............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


