
BAB I 
PENUAAN PENDUDUK INDONESIA 

 

 

Penuaan penduduk telah berlangsung secara pesat terutama 
di negara berkembang pada dekade pertama abad Millennium ini. 
Di Indonesia tahun 2000 proporsi penduduk lanjut usia (lanjut usia)  
adalah 7,18 persen dan tahun 2010 meningkat sekitar 9,77 persen, 
sedangkan tahun 2020 diperkirakan proporsi lanjut usia dari total 
penduduk Indonesa dapat sampai 11,34 persen. Tahun 2010 
proporsi penduduk lanjut usia sudah menyamai proporsi penduduk 
balita. Pada saat ini penduduk lanjut usia berjumlah sekitar 24 juta 
dan tahun 2020 diperkirakan sekitar 30-40 juta jiwa. 

Tantangan yang dihadapi dalam pengarusutamaan penduduk 
lanjut usia dalam pembangunan adalah: 

1. Peningkatan proporsi dan jumlah penduduk lanjut usia  

2. Peningkatan umur harapan hidup manusia Indonesia 

3. Peningkatan tuntutan dan kebutuhan penduduk lanjut usia 

4. Pemanfaatan jendela peluang kependudukan  

5. Peningkatan sumber daya bidang kelanjutusiaan  

Tantangan pertama. Peningkatan proporsi dan jumlah penduduk 
lanjut usia dijelaskan pada uraian diatas.  

Tantangan kedua. Peningkatan umur harapan hidup manusia 
Indonesia menunjukkan bahwa: 

• Umur Harapan Hidup (pada waktu lahir) adalah 72 tahun. 

• Perempuan 74 tahun dan Laki-laki 68 tahun, sedangkan  

• Umur Harapan Hidup (UHH, usia 60 tahun) adalah 15 tahun 

• UHH (usia 60 tahun) di kawasan ASEAN adalah 5-15 tahun, 
dengan pengecualian  Brunei lebih dari 15 tahun. 



Dengan meningkatnya usia pada seorang lanjut usia maka 
akan terjadi peningkatan derajat kecacatannya (lihat Bab 2. Proses 
penuaan). Dalam hal ini akan terlihat bahwa: 

• Lanjut usia tua (usia diatas 80 tahun) mayoritas adalah 
perempuan yang tinggal di rumah karena derajat kecacatannya 
sampai hanya dapat berbaring di rumah saja. Lanjut usia 
tersebut sangat memerlukan pengasuhan/home care oleh 
tenaga terlatih. 

• Lanjut usia dalam kehidupannya secara umum berkeinginan 
selama mungkin aktif, sehat dan produktif.  

• Sesuai amanat Madrid International Plan of Action on Ageing 
(MIPAA) 2002 Lanjut usia harus tetap diupayakan berpartisipasi 
aktif dalam pembangunan negara.  

• Dari segi biologis dan mental, masa 5-15 tahun sisa kehidupan 
lanjut usia harus dapat diisi dengan kualitas hidup setinggi-
tingginya, ini berarti sedapat mungkin/selama mungkin tidak 
tergantung  pada pengasuhan yang diberikan di rumah. 

Tantangan ketiga. Peningkatan tuntutan dan kebutuhan 
penduduk lanjut usia yang pada saat ini mayoritas adalah 
perempuan, berpendidikan rendah dan berstatus ekonomi 
rendah yang dalam 10-20 tahun mendatang akan berubah 
karena: 

• Perubahan profil penduduk lanjut usia Indonesia dengan 
semakin banyak lanjut usia yang sehat, aktif dan produktif, 
karena pendekatan pendidikan kesehatan yang diberikan 
berdasarkan siklus kehidupan. 

• Mayoritas perempuan menjadi semakin berimbang dengan laki-
laki karena perilaku hidup sehat dan pengarusutamaan gender. 

• Pendidikan yang rendah menjadi menengah dan tinggi.  

• Ekonomi yang menengah-rendah/miskin menjadi menengah 
dan tinggi. 

Tantangan keempat. Pemanfaatan jendela peluang kependudukan.  



Pada saat ini, Indonesia telah masuk dalam jendela peluang 
kependudukan sejak tahun 2005 sampai 2050 (menurut UN 
ESCAP). Pada masa itu masih banyak penduduk muda yang dapat 
mendukung penduduk tua. Pada saat ini, rasio ketergantungan 
lanjut usia telah meningkat dari 12,12 tahun 2004 menjadi 13,72 
tahun 2008 (SUSENAS 2009), sedangkan jumlah penduduk lanjut 
usia yang terlantar sekitar 2.994.330 jiwa (menurut Kemensos RI). 
Hal ini berarti tahun 2004, 12 lanjut usia didukung oleh 100 orang 
usia muda (15-44 tahun) sedangkan pada tahun 2008 
meningkatkan menjadi 14 lanjut usia yang didukung oleh 100 orang 
usia muda. Selanjutnya, pada tahun 2025, penduduk lanjut usia 
(30%) telah melebihi penduduk balita (7%). 

Tantangan kelima. Peningkatan sumber daya bidang 
kelanjutusiaan (ageing) yang dapat secara berangsur ditambah 
dan ditingkatkan kualitasnya melalui: 

• Investasi pada pembangunan kapasitas sumber daya manusia 
bidang kelanjutusiaan di semua tingkatan terutama tingkat 
desa, serta kabupaten/kota  

• Investasi dalam infrastruktur kelanjutusiaan sesuai pedoman 
Kota Ramah Usia/lanjut usia Global untuk menuju suatu 
masyarakat segala usia yakni manusia yang sesuai kodratnya, 
pada dasarnya, diberikan hak seperti layaknya semua anggota 
masyarakat untuk mempunyai peluang sama dalam kehidupan 
kemasyarakatan termasuk dalam hal ini penduduk lanjut usia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 
PROSES PENUAAN 

 

 

Proses penuaan adalah proses yang alamiah dan normal. 
Apakah proses penuaan tersebut akan menjadi penuaan sehat 
atau penuaan sakit dipengaruhi oleh berbagai faktor.   

Faktor-faktor tersebut adalah : 

1) Keturunan 

Setiap orang mempunyai ciri dan kemampuan yang diturunkan 
oleh percampuran sifat kedua orang tuanya.  

2) Gaya hidup 

Setiap orang mempunyai gaya hidup tertentu yang dibentuk dan 
dilakukan sepanjang masa hidupnya. 

3) Makanan 

Setiap orang  mempunyai kebiasaan makan tertentu yang 
berkembang sejak masa mudanya. 

4) Penyakit 

Setiap orang mempunyai riwayat penyakit semasa hidupnya. 
Setiap kelompok umur telah diketahui berbagai penyakit yang 
khas pada kelompok umur tersebut. Pada masa tua penyakit 
yang umum diderita adalah penyakit kronis seperti hipertensi, 
penyakit jantung dan pembuluh darah serta diabetes. 

5) Lingkungan hidup 

Setiap orang dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Orang 
yang hidup di kota besar kemungkinan besar terpajan oleh 
polusi dibandingkan orang yang hidup di desa, di daerah 
pegunungan. 

 

 



6) Dukungan sosial 

Dengan meningkatnya umur seseorang, akan terjadi penurunan 
kemampuan fungsi untuk merawat diri sendiri maupun 
berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, dan akan semakin 
tergantung pada orang lain atau masyarakat sekitarnya. 

7) Kemampuan mengatasi emosi 

Setiap orang mempunyai kemampuan untuk mengatasi 
masalah dan mengendalikan emosinya. 

Penuaan yang terjadi pada tubuh manusia, ditandai oleh 
perubahan pada: 

1. Pancaindera 

2. Tulang, Otot dan Sendi 

3. Kulit  

4. Jantung dan Paru 

5. Sistem Pembuangan Air seni 

6. Sistem Pencernaan  

7. Kesehatan Mental   

Perubahan-perubahan yang terjadi dan cara penyesuaiannya 
adalah sebagai berikut: 

1. Pancaindera 

Pancaindera manusia terdiri dari: 

a. Penglihatan 

b. Rasa 

c. Penciuman 

d. Pendengaran 

e. Perabaan 

Dengan meningkatnya usia maka secara alamiah akan terjadi 
perubahan dari kemampuan pancaindera tersebut. Dengan 



demikian, perlu dilakukan berbagai upaya penyesuaian dalam diri 
seseorang seiring dengan tahap penuaan pancaindera orang 
tersebut sebagai berikut: 

a. Penyesuaian penglihatan 

• Pastikan pencahayaan yang cukup dan tidak silau. 

• Berikan kesempatan lanjut usia untuk penyesuaian 
penglihatan (akomodasi) dari ruang gelap ke terang. 

• Lanjut usia memakai kacamata dan membersihkannya 
secara teratur. 

• Pasang  pegangan tangan dan tangga, yang jelas batasnya, 
tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sempit. 

• Selasar dan lantai rumah tetap dibuat bebas hambatan dan 
mempunyai pegangan tangan pada dindingnya  

• Tempatkan barang di tempat yang tetap dan jangan sering 
dipindahkan. 

b. Penyesuaian penciuman/rasa 

• Kurangi penggunaan garam/gula supaya lidah tetap peka 
terhadap kedua rasa tersebut. 

• Gunakan rempah secukupnya pada makanan untuk 
merangsang nafsu makan. 

• Pertahankan kebersihan mulut dan gigi-geligi; sebaiknya 
gosok gigi secara teratur setelah makan atau pada waktu 
bangun pagi dan tidur malam. 

• Pasang alat deteksi asap dan secara rutin perbaharui 
baterainya agar lanjut usia dan/ pengasuhnya  mengenal 
tanda bahaya, dan segera keluar dari rumah sesuai jalur 
yang telah diketahui dan/ ditentu 

c. Penyesuaian penurunan pendengaran 

• Duduk dengan muka berhadapan waktu berbicara dengan 
lanjut usia dan/pengasuhnya. 



• Jangan menutup mulut waktu berbicara dengan lanjut usia 
dan/ pengasuhnya. 

• Jangan berteriak tapi berbicara dengan suara rendah agar 
memberikan kesan yang tenang dan tidak mengurui/ marah. 

• Bicara perlahan secara singkat dengan kata yang mudah 
dimengerti. Perhatikan latar belakang sosial budaya lanjut 
usia tersebut sehingga kata-kata yang disampaikan 
menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lanjut 
usia dan/ pengasuhnya. 

• Gunakan kalimat yang mengarahkan kepada tindakan atau 
hasil yang ingin dicapai bersama dengan lanjut usia dan/ 
pengasuhnya. 

• Kurangi bising di sekitar lingkungan agar komunikasi dengan 
lanjut usia dan/pengasuhnya dapat berjalan dengan tenang 
dan lancar. 

• Anjurkan pemeriksaan pendengaran yang dilakukan secara 
rutin agar kualitas pendengaran lanjut usia tetap optimal. 

• Anjurkan penggunaan alat pendengaran dan secara rutin 
periksa baterainya, karena penggunaan alat tersebut 
memerlukan waktu adaptasi sehingga dapat digunakan 
secara optimal oleh lanjut usia. 

d. Penyesuaian penurunan perabaan 

• Periksa temperatur air untuk melindungi lanjut usia dari 
cedera akibat kekurang-pekaan terhadap rasa panas yang 
dapat membahayakan kulit lanjut usia tersebut. 

• Tandai kran air panas (merah) dan dingin (biru) agar lanjut 
usia dapat membedakan sumber air yang panas dan dingin 
secara visual. 

• Periksa adanya cedera terutama bagian ujung tangan dan 
kaki akibat kekurang-pekaan terhadap tekanan yang dapat 
menimbulkan cedera dan luka akibat tekanan tersebut. 

 



2. Tulang, otot dan sendi 

• Penurunan kekuatan otot dapat menyebabkan pengecilan 
dan melemahnya otot sehingga lanjut usia kesulitan berjalan 
dengan mandiri. 

• Penurunan massa tulang (kandungan kalsium tulang) dapat 
menyebabkan lanjut usia menjadi pendek. Akibat lebih lanjut 
terjadi peningkatan risiko patah tulang dan risiko jatuh yang 
disebabkan kerapuhan tulang pada lanjut usia. Lanjut usia 
berisiko 2 x lebih besar mengalami kematian akibat jatuh 
dengan patah tulang terutama tulang panggul. Menurunnya 
kelenturan tubuh akibat kurang bergerak dapat diatasi 
dengan latihan senam untuk melenturkan badan lanjut usia. 

• Di samping itu tanda-tanda kemerahan pada kulit akibat 
berbaring terlalu lama, bila tidak dirawat akan 
mengakibatkan tukak (decubitus) di daerah yang sering 
mengalami penekanan waktu lanjut usia berbaring di tempat 
tidur. 

3. Kulit 

• Perubahan distribusi lemak akibat proses penuaan biasanya 
menyebabkan perempuan menjadi gemuk dan laki-laki 
menjadi kurus. 

• Kulit menjadi kering, mengelupas, kurang lentur, tipis dan 
rapuh. 

• Kuku menjadi keras, rapuh dan tebal. 

• Kulit berkeriput. 

4. Jantung dan paru 

• Kekuatan dan elastisitas otot melemah. 

• Jantung membesar dan daya pompa jantung menurun. 

• Paru kurang lentur sehingga kadang sulit bernafas. 

• Risiko kena infeksi terutama akibat lama berbaring. 

 



5. Sistem Pembuangan Air seni 

• Otot kandung kemih melemah. 

• Kemampuan menahan air seni menurun (inkontinensia). 

• Sering buang air seni. 

• Pembesaran kelenjar prostat pada laki-laki terjadi secara 
alamiah terutama pada lanjut usia (very old). 

• Risiko infeksi kandung kemih meningkat. 

6. Sistem Pencernaan 

• Rasa dan penciuman menurun. 

• Gigi geligi menjadi longgar sebagai akibat pengecilan 
rahang dan gusi 

• Pengeluaran air liur menurun dan sering mengeluh mulut 
kering. 

• Keasaman lambung menurun dan sering mengeluh perut 
kembung. 

• Pergerakan lambung menurun. 

• Nafsu makan menurun. 

• Pencernaan makanan menurun dan sering mengeluh cepat 
penuh/kenyang. 

• Kesulitan buang air besar (konstipasi) akibat proses 
penuaan usus besar dan gangguan pada kuman usus 
normal.  

• Meningkatnya masalah gigi-geligi dan pengunyahan 
makanan sehingga perlu secara rutin memeriksakan kondisi 
gigi-mulut untuk mencegah infeksi ke organ lain dan 
malnutrisi. 

• Memperlancar buang air besar (BAB) di anjurkan lanjut usia 
banyak minum (2 Lt/ hari) dan mengkonsumsi banyak serat 
berasal sayuran hijau dan buah-buahan (4-5 porsi/ hari). 



7. Kesehatan Mental 

• Penurunan jumlah sel otak. 

• Penurunan daya ingat terutama kejadian yang baru saja 
terjadi. 

• Penurunan waktu reaksi. 

• Peningkatan risiko depresi. 

• Perubahan sosial – emosional. 

Masalah Sosial dan ekonomi yang umum dihadapi di masa tua: 

1. Masalah pada usia menengah/pra lanjut usia 

2. Masalah pada lanjut usia 

Berbagai masalah yang umum dijumpai pada masa tua adalah: 

1. Masalah pada usia menengah/pra lanjut usia 

• Keuangan dengan penghasilan yang menurun secara 
drastis. 

• Hubungan sosial yang terganggu dengan suami/isteri/anak 
maupun keluarga besar/masyarakat terutama menghadapi 
anak remaja/dewasa muda dengan berbagai permasalahan 
sosialnya. 

• Usia yang membatasi karir untuk jabatan yang lebih tinggi. 

• Kekhawatiran menghadapi masa depan yang gejalanya 
biasa disebut sindrom pasca berkuasa (post power 
syndrome) berpotensi menyebabkan penyakit mendadak 
dan/kematian (terutama pada laki-laki). Persiapan untuk 
pengembangan karir kedua perlu dilakukan pada masa 
persiapan pensiun.  

2. Masalah pada lanjut usia 

• Hubungan keluarga menjadi kurang harmonis, terutama bagi 
lanjut usia laki-laki yang cenderung menyendiri 



dibandingkan lanjut usia perempuan yang diasuh oleh 
keluarga besar. 

• Terjadi perubahan hubungan sosial karena lanjut usia 
cenderung mengisolasi diri dan kurang melakukan 
sosialisasi dengan sebaya, sejawat lebih muda, anak dan 
cucu. 

• Menurunnya daya tahan tubuh sehingga penyembuhan 
penyakit menjadi lebih lama. 

• Akses transportasi yang tidak/belum ramah lanjut usia dan 
terlalu jauh dari rumah. 

• Beratnya beban pekerjaan rumah tangga yang harus 
dilakukan sendiri dan tidak jarang untuk anggota keluarga 
yang lain seperti menjaga rumah, pekerjaan rumah, 
mengasuh cucu, dll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 
PENUAAN AKTIF 

 

Pada saat ini Indonesia sedang melakukan pembangunan 
berkelanjutan yang dibangun atas Tiga Pilar utama yakni: 

1) Pembangunan ekonomi;  

2) Pembangunan kualitas sumber daya manusia.  ;  

3) Pembangunan lingkungan berkualitas  

Sejalan dengan pembangunan berkelanjutan tersebut, Madrid 
International Plan of Action on Ageing (MIPAA 2002) 
mengamanatkan tiga tujuan prioritas yakni: 

1) pengarusutamaan penduduk lanjut usia dalam pembangunan; 

2) mempertahankan kesehatan dan rasa sehat lanjut usia; 

3) lingkungan yang mendukung dan ramah bagi semua usia 
termasuk lanjut usia. 

Terdapat 3 dokumen utama yang telah diterbitkan oleh World 
Health Organization (WHO) untuk mencapai sasaran yang telah 
dicanangkan oleh MIPAA 2002 yakni: 

1) Active Ageing; 

2) Age-friendly Primary Health Care; 

3) Global Age-friendly Cities. 

Semua dokumen tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa 
Indonesia oleh Komisi Nasional  Lanjut Usia (Komnas Lanjut usia). 

Penuaan Aktif atau Active Ageing terdiri dari tiga pilar yakni: 

1) Kesehatan; 

2) Partisipasi; 

3) Keamanan. 

 



1) Pilar Kesehatan 

Terdapat 4 hal pada pilar Kesehatan 

• Pencegahan dan penurunan beban kecacatan, penyakit 
kronis dan penuaan dini. 

• Penurunan faktor risiko berhubungan dengan penyakit yang 
umum pada lanjut usia atau penyakit kronis yang dimulai 
pada usia menengah, dan meningkatkan berbagai faktor 
yang mempertahankan kesehatan selama siklus kehidupan 
seseorang. 

• Mengembangkan suatu sistem pelayanan kesehatan dan 
sosial ramah lanjut usia yang memenuhi kebutuhan dan hak 
perempuan dan laki-laki di masa tua 

• Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi pengasuh lanjut 
usia 

2) Pilar Partisipasi 

Terdapat tiga hal penting dalam Partisipasi yakni 

• Menyediakan pendidikan dan kesempatan belajar sepanjang 
siklus kehidupan seseorang. 

• Memahami dan menfasilitasi partisipasi aktif masyarakat 
dalam kegiatan pembangunan ekonomi, baik formal maupun 
informal, dan kegiatan kerelawanan bagi lanjut usia sesuai 
kebutuhan pribadi, keinginan dan kemampuan. 

• Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan kemasyarakatan sampai usia tua. 

3) Pilar Keamanan 

Terdapat dua hal penting dalam Keamanan yakni: 

• Menjamin perlindungan, keamanan dan harga diri lanjut usia 
dengan memenuhi kebutuhan dan hak sosial, finansial dan 
keamanan fisik. 



• Menurunkan ketidakadilan dalam hak dan kebutuhan 
keamanan perempuan lanjut usia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 
PILAR KESEHATAN 

 

Dengan penuaan penduduk di seluruh dunia termasuk 
Indonesia, terjadi pergeseran pola penyakit akut menjadi kronik 
degeneratif. Penyakit akut tersebut berupa  penyakit infeksi seperti 
diare, penyakit saluran nafas dan penyakit infeksi lainnya, menjadi 
penyakit kronik degeneratif, seperti tekanan darah tinggi, jantung 
dan pembuluh darah, diabetes, rematik. 

Pencegahan penyakit kronis dan promosi kesehatan terutama 
pola dan perilaku hidup sehat, menjadi bagian sangat penting 
dalam sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif dan 
mengacu pada pendekatan siklus kehidupan manusia. Hal tersebut 
berarti suatu pendekatan yang mengidentifikasi berbagai titik rawan 
yang akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang sejak dalam 
kandungan sampai orang tersebut meninggal dunia. Pendekatan 
tersebut ditujukan pada berbagai hal yang berhubungan dengan 
kesehatan, kejiwaan dan keadaan psiko-sosial. Identifikasi 
berbagai faktor risiko (lingkungan dan perilaku) yang 
mempengaruhi rasa sehat seseorang yang diikuti dengan berbagai 
tindakan pencegahan dari ketiga ranah rasa sehat tersebut diatas 
akan mengurangi penyakit dan kecacatan serta kematian.  

Kebijakan Umum Kesehatan 

Kebijakan umum pilar kesehatan adalah: 

A. Pencegahan dan penurunan beban kecacatan, penyakit kronis 
dan penuaan dini.  

B. Penurunan faktor risiko dan meningkatkan faktor proteksi 
terhadap penyakit kronis dan kecacatan.  

C. Akses pada seluruh pelayanan kesehatan dan sosial. 

D. Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi pengasuh lanjut 
usia. 

Apabila kebijakan ini diterapkan maka penduduk lanjut usia 
akan hidup berkualitas, tetap sehat dan tetap dapat mengatur 



hidup di masa tua; lebih sedikit lanjut usia yang memerlukan 
pengobatan medis mahal dan pelayanan perawatan. 

Bagi mereka yang memerlukan perawatan, akan terpenuhi 
kemudahan dan pemenuhan kebutuhan baik perempuan maupun 
laki-laki di masa tua. 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang faktor risiko maka perlu 
diketahui tentang definisi dari: 

1. Kesehatan dan rasa sehat 

2. Promosi Kesehatan 

3. Penuaan Sehat 

Ad. 1) Definisi Kesehatan dan Rasa Sehat 

Definisi sehat menurut WHO: “keadaan fisik, mental dan rasa 
sehat sosial yang menyeluruh”. Pandangan ini menekankan 
adanya keseimbangan antara badan, pikiran, keyakinan dan 
lingkungan. Kesehatan merupakan modal penting untuk memenuhi 
kebutuhan hidup seseorang. Banyak publikasi WHO membahas 
tentang dampak keadaan  kesehatan terhadap sistem dan fungsi 
dalam tubuh  disamping pentingnya partisipasi aktif seseorang 
dalam kegiatan kemasyarakatan (WHO 2001). 

Pandangan yang sempit menyatakan kesehatan sebagai 
suatu keadaan bebas penyakit. Akibatnya fokus layanan kesehatan 
hanya ditujukan pada pencegahan penyakit spesifik atau 
pencegahan komplikasi penyakit tersebut (Edelman & Mandel 
2002). Pandangan yang terbatas ini secara umum digunakan 
dalam literatur promosi kesehatan dan prevensi penyakit termasuk 
juga pandangan yang dianut oleh pemberi pengobatan tradisional. 
Karena keterbatasan sumber daya, maka fokus tetap untuk 
mencapai pandangan tentang kesehatan tersebut yakni untuk 
mencegah masalah utama kesehatan yang umumnya dijumpai dan 
kecacatan akibat penyakit tersebut.  

Ad. 2) Definisi Promosi Kesehatan 

Promosi Kesehatan adalah salah satu upaya untuk pemberian 
pertolongan pada masyarakat dalam mencapai keadaan kesehatan 



secara optimal melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan 
perilaku sehat. 

Tahap-tahap dalam promosi kesehatan: 

- Identifikasi berbagai faktor risiko, 

- Pemberian pendidikan, 

- Fasilitasi perubahan ke arah perilaku hidup sehat. 

Identifikasi faktor risiko dan pendidikan yang dilakukan 
tergantung dari pola penyakit masyarakat setempat. Promosi 
kesehatan dapat difasilitasi oleh individu maupun lembaga. 
Perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu yang lama 
karena berbagai macam tipe masyarakat, khususnya bagi 
kelompok lanjut usia. Namun masih banyak masyarakat yang ingin 
mencari informasi mengenai gaya hidup sehat dan merubah 
perilaku hidupnya ke arah gaya hidup sehat tersebut. 

Ad. 3) Definisi Penuaan Sehat (Healthy Ageing) 

Penuaan Sehat adalah suatu proses penuaan yang 
normal/alamiah yang berhubungan dengan penurunan berbagai 
sistem dalam tubuh seseorang. Proses biologi penuaan dibahas 
dalam berbagai literatur tentang kelanjutusiaan. Penuaan Sehat 
menyangkut cara-cara memperlambat proses penuaan yang 
dilakukan melalui: 

- promosi kesehatan 

- aktivitas pencegahan  penyakit dan/ kecacatan, 

- penyesuaian diri seseorang terhadap berbagai perubahan yang 
terjadi dengan meningkatnya usia. 

A. Pencegahan dan penurunan beban kecacatan, penyakit 
kronis  dan penuaan dini.  

      Pelaksanaan kebijakan ini yang dapat dilakukan oleh 
masyarakat adalah: 

 



      1.  Pencegahan dan pengobatan efektif.  

Pencegahan kecacatan pada lanjut usia pada prinsipnya 
adalah menjaga kesehatan agar tidak jatuh sakit;  jika sakit 
segera berobat; dan jangan sakit menjadi berat serta 
diupayakan sembuh tanpa kecacatan. Jika lanjut usia sudah 
menjadi cacat upayakan mereka tetap mandiri dengan 
melakukan penyesuaian seperti yang sudah dijelaskan pada 
Bab I.  

Kadang-kadang masyarakat merasa tidak sakit atau cacat 
padahal jika dilakukan pemeriksaan mereka sudah 
mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, gerak atau 
intelektual. Agar kecacatan yang terjadi karena penurunan 
fungsi tubuh sebagai akibat proses penuaan tidak 
memburuk, maka perlu dilakukan deteksi sedini mungkin.   
Deteksi dini dapat dilakukan keluarga/masyarakat dengan 
bantuan bimbingan tenaga kesehatan/puskesmas. Jika 
ditemukan tanda-tanda kecacatan segera mencari 
pertolongan/pengobatan pada tenaga kesehatan. Kecacatan 
yang sering ditemukan pada lanjut usia selain pendengaran, 
penglihatan atau gerak adalah intelektual/memori seperti 
demensia atau kepikunan. Pencegahan kepikunan yang 
sangat ampuh adalah menjaga agar otak selalu diasah 
melalui tetap membaca, belajar/mengajar atau bermain asah 
otak selain menjaga tidak terkena penyakit stroke atau 
penyakit lainnya yang membuat otak rusak. Tetap akif baik 
secara fisik, mental, intelektual, sosial, vokasional dan 
spiritual adalah jurus ampuh mencegah penyakit dan 
kecacatan. 

      2.  Lingkungan yang aman dan ramah lanjut usia  

Lingkungan aman dan ramah lanjut usia perlu diciptakan   
agar risiko sakit dan cedera serta cacat karena lingkungan 
menjadi berkurang.  Hal penting lainnya adalah menciptakan 
puskesmas ramah lanjut usia agar dapat membantu 
mencegah permulaan dan keparahan disabilitas/kecacatan. 
Perlindungan pejalan kaki lanjut usia agar tidak jatuh, 
tertabrak dan lainnya secara bertahap harus diwujudkan, 
seperti trotoar, penerangan jalan, penyeberangan, lampu 



lalulintas, aksesibilitas fisik pada tempat-tempat umum, dll. 
Keamanan di rumah harus diperhatikan, seperti penerangan, 
tangga, lantai yang tidak licin baik kamar mandi maupun 
rumah, karpet yang tidak rata atau barang lain yang dapat 
membuat lanjut usia tersandung. 

4. Menciptakan dan memberikan dukungan sosial terhadap            
lanjut usia. 

Dukungan sosial akan mengurangi risiko kesepian, isolasi 
sosial dan depresi pada lanjut usia. Dukungan sosial dapat 
dilakukan oleh kelompok lanjut usia sendiri, keluarga, 
masyarakat, organisasi atau LSM peduli lanjut usia. Bentuk 
dukungan sosial dapat berupa: 

• kunjungan ke rumah lanjut usia 

• program sebaya/peer program 

• program dukungan telpon 

• kontak antar generasi  

• dll 

5. Meningkatkan kesehatan mental lanjut usia 

Mengkampanyekan kesehatan mental positif sepanjang 
siklus hidup melalui pemberian informasi dan menentang 
stereotip kesehatan mental dan penyakit mental akan 
mampu mendorong peningkatan kesehatan mental lanjut 
usia. 

B. Penurunan faktor risiko dan faktor proteksi terhadap 
penyakit dan kecacatan 

1.  Gizi dan Gerak Badan 

Pengendalian Berat Badan 

Bagi lanjut usia, pengendalian berat badan kemungkinan 
besar menjadi masalah baik bagi mereka yang kegemukan 



maupun yang kekurusan. Pada umumnya berat badan 
diukur dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) yakni Berat 
Badan dalam kilogram dibagi Tinggi Badan dalam meter 
kuadrat.  

B(erat) B(adan) kg 

_______________ 

                                    TB(m) X TB(m) 

 

Nilai IMT         < 18,5       Kekurusan 

                             18,5 – 25   Normal 

                                26 – 29   Kegemukan 

                        > 29   Obesitas 

Kelebihan berat badan dan kegemukan berhubungan 
dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan pembuluh 
darah, stroke (serangan otak), diabetes tipe II (pada orang 
dewasa), tekanan darah tinggi, arthritis (sakit persendian), 
kanker yang mengenai payudara, usus besar, kandungan 
dan prostat, kesulitan bernafas dan penyakit kandung 
empedu. 

Kurangnya pengetahuan tentang gizi, sosial-budaya, dan 
kebiasaan hidup santai merupakan faktor yang berhubungan 
dengan kegemukan pada lanjut usia. Diperkirakan bahwa 
sepertiga penduduk diatas 60 tahun kelebihan berat badan 
terutama dijumpai pada perempuan menopause. Sedangkan 
efek yang tak diinginkan dari kelebihan berat badan tersebut 
berlanjut sampai masa tua. Berat badan normal/optimal 
dapat lebih tinggi pada lanjut usia perempuan daripada 
orang dewasa pada umumnya. Hal tersebut disebabkan 
adanya proses osteoporosis (kerapuhan tulang) terutama 
yang mengenai ruas  tulang belakang badan tersebut 
sehingga tinggi badan berkurang dan nilai IMT menjadi 
besar. Namun hal ini  tidak secara otomatis meningkatkan 
risiko kematian pada lanjut usia (Ferrini & Ferrini 2008). 
Oleh karena itu pada lanjut usia pengukuran IMT bisa diukur 
dengan tinggi lutut atau depa. Kalau posyandu hanya 



mempunyai alat untuk pengukuran tinggi badan, maka perlu 
ada faktor koreksi, atau ditanyakan tinggi badan waktu 
muda. 

Perubahan penuaan secara normal terjadi pada komposisi 
tubuh seseorang termasuk penurunan massa tubuh, 
metabolisme basal, cadangan protein, dan cadangan air. 
Peningkatan aktivitas seseorang yang termasuk latihan 
sedang dan angkat beban dapat membantu meningkatkan 
massa tubuh, metabolisme basal dan penggunaan energi 
secara keseluruhan. Oleh karenanya, lanjut usia dianjurkan 
secara rutin untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 

Keadaan kurang gizi dapat merupakan masalah bagi lanjut 
usia. Defisiensi zat gizi dapat disebabkan berbagai faktor, 
yaitu: 

- kondisi gigi-geligi yang rapuh 

- rendahnya kualitas makanan yang diasup;  

- perubahan kepekaan indera pengecap; 

- gangguan lambung dan pencernaan (rasa kembung); 

- gangguan daya ingat/memori. Lupa makan, lupa makan 
suplemen atau lupa makanan yang bergizi; 

- kekurangan stimulasi sosial. Biasanya nafsu makan akan 
bertambah jika makan bersama-sama.Kesendirian akan 
menurunkan nafsu makan.   

Defisiensi zat gizi dapat menyebabkan penurunan fungsi 
kekebalan, penurunan kemampuan penyembuhan luka, dan 
kehilangan kemampuan cadangan tubuh (merasa selalu 
cepat lelah). Masalah kesehatan yang dialami lanjut usia 
seperti pembedahan, penyakit atau infeksi dapat 
menimbulkan stres bagi sistem pertahanan tubuh dan 
menyebabkan peningkatan kebutuhan zat gizi yang 
berlebihan. Perhatian harus diberikan terutama oleh 
pengasuh pada kondisi tersebut, dan diupayakan untuk 
menjamin asupan protein dan mineral yang memadai untuk 
mengatasi keadaan tersebut (McCloy 2000). 



Strategi untuk memperbaiki status gizi lanjut usia: 

- Menilai berbagai kendala untuk mencukupi asupan 
makanan lanjut usia. 

- Mengikut-sertakan keluarga dan menggunakan layanan 
kesehatan di rumah. 

- Bila tersedia, dilakukan konsultasi pada tenaga terlatih di 
bidang gizi, terapi fisik, bicara atau pekerja sosial untuk 
mengatasi berbagai kendala yang dijumpai pada lanjut 
usia tersebut. 

- Menggunakan makanan selingan dan berbagai 
suplemen untuk meningkatkan nafsu makan. 
Menganjurkan hidangan makanan yang sedikit tapi 
sering diberikan yang berupa makanan tinggi kalori dan 
tinggi protein bila memungkinkan dan dapat diterima oleh 
lanjut usia tersebut. 

- Monitor secara rutin berat badan (setiap bulan di 
posyandu). 

- Pemberian suplemen multi vitamin dan mineral setiap 
hari. Hal tersebut karena seringkali sulit bagi lanjut usia 
untuk mengasup zat gizi yang cukup dari makanan yang 
tersedia (Tripp 1997). Sangat dianjurkan terutama pada 
lanjut usia yang mempunyai kesulitan dalam mengasup 
makanan dan tinggal di daerah dengan pajanan polusi 
tinggi seperti keadaan lingkungan di kota besar seperti 
Jakarta. 

2.  Aktivitas dan Gerak Badan 

Pada umumnya, gerak badan dan aktivitas fisik menurun 
secara signifikan dalam jangka panjang dengan 
meningkatnya penuaan seseorang. Peningkatan aktivitas 
fisik menurunkan risiko kegemukan, diabetes tipe II, tekanan 
darah tinggi dan penyakit jantung, osteoporosis, 
osteoartritis, beberapa jenis kanker, dan depresi. Aktivitas 
juga dapat memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui 
peningkatan kebugaran dan perbaikan rasa sehat (Ferrini & 
Ferrini 2008). 



Elemen/unsur program gerak badan yang baik termasuk: 

- Aktivitas aerobik 3-5 kali seminggu selama 30-60 menit, 

- Latihan beban melalui angkat beban ringan seperti botol 
330cc berisi air, 

- Kelenturan (flexibility excercise) 2 kali seminggu selama 
minimal 10 menit,  

- Balance exercise/latihan keseimbangan perlu dilakukan 
untuk mencegah risiko jatuh, 

- Pelemasan otot untuk mempertahankan kelenturan 
tubuh. 

Latihan aerobik dengan latihan beban juga dapat 
mempertahankan massa tulang. Karena seringnya masalah 
persendian pada lanjut usia, aktivitas dengan beban ringan 
seperti berjalan merupakan aktivitas aerobik yang mudah, 
praktis dan sering dilakukan. Latihan mengangkat beban 
harus memperhatikan ekstensi tubuh seseorang (kelurusan 
tulang punggung badan).  

Latihan sedang dianjurkan paling sedikit 30 menit tiga kali 
seminggu adalah minimum untuk hasil yang positif. Lanjut 
usia yang akan melakukan program latihan harus 
memeriksakan kesehatan pada tenaga medis/terlatih dan 
konsultasi dengan pelatih yang biasa menangani aktivitas 
fisik lanjut usia. Untuk mengetahui kemajuan latihan dapat 
dengan mencatat jarak yang mampu dijalankan dalam enam 
menit. Semakin jauh jarak kemampuan berjalan seseorang 
semakin baik tingkat kebugarannya. 

3.  Merokok  

Tembakau merupakan faktor risiko terhadap penyakit 
gangguan pernafasan seperti kanker paru, kanker 
nasofaring dan penurunan kapasitas fungsional. Sebagai 
contoh merokok dapat menurunkan densitas/kepadatan 
massa tulang, kekuatan otot dan fungsi pernafasan. Selain 
itu merokok juga akan mempengaruhi efek pengobatan yang 
dibutuhkan. Ketepaparan/pajanan terhadap asap rokok juga 



mempunyai efek negatif pada kesehatan lanjut usia 
terutama yang menderita asma serta masalah  paru lainnya.  

4.  Alkohol dan Narkotik  

Perubahan metabolisme pada lanjut usia karena proses 
penuaan akan meningkat karena komsumsi alkohol dan 
obat narkotik. Akibatnya kerentanan terhadap penyakit 
gangguan gizi, hati, lambung dan pankreas meningkat. 
Selain itu risiko jatuh dan cedera meningkat pada lanjut usia 
yang mengkonsumsi alhokol dan obat narkotik.  

C.  Akses pada seluruh pelayanan kesehatan dan sosial. 

     1. Akses yang terjangkau dan berkeadilan 

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 
lanjut usia harus diperhatikan tidak saja aksesibilitas fisik 
dari sarana kesehatan tersebut tetapi juga aksebilitas non 
fisik seperti jenis dan mutu pelayanan kesehatan itu sendiri. 
Pelayanan kesehatan primer wajib menyediakan pelayanan 
akut maupun kronis dan juga pelayanan jangka panjang 
untuk semua.   

     2.   Pengasuh informal  

Untuk merawat pasangan, anak, cucu dan orang lain yang 
sakit dan cacat biasanya dilakukan sebagian besar oleh 
perempuan lanjut usia. Mereka dapat sakit, kekurangan 
keuangan dan terisolasi secara sosial. Oleh karena itu 
beban pengasuhan pada perempuan lanjut usia ini harus 
diberikan penghargaan/reward khusus, seperti memberikan 
subsidi keuangan, pelatihan pengasuhan dll.    

    3.    Sistem Perawatan yang terkoordinasi dan etis 

Diskriminasi umur dalam sistem kesehatan dan sosial dapat 
menghambat akses lanjut usia untuk mendapatkan layanan 
kesehatan. Kebutuhan lanjut usia akan layanan kesehatan 
dan sosial saling terkait dan tergantung. Oleh karena itu 
diskriminasi umur harus dihilangkan, koordinasi dan etika 
ditingkatkan agar penuaan secara aktif bagi lanjut usia dapat 
terwujud. 



D.  Pemberian Pelatihan dan pendidikan bagi pengasuh. 

     1.   Pengasuh informal  

Pengasuh informal ini perlu diberikan berbagai informasi dan 
pelatihan tentang bagaimana merawat lanjut usia. Pengobat 
tradisional yang mempunyai pengetahuan kedokteran 
tradisional dan komplementer harus didukung dan perlu 
ditingkatkan ilmunya melalui pelatihan. 

     2.   Pengasuh formal 

Tenaga kesehatan dan sosial perlu dilatih berbagai model 
dukungan pelayanan kesehatan primer dan perawatan 
jangka panjang. Modul active ageing perlu dimasukan 
kedalam kurikulum kedokteran dan kesehatan di semua 
tingkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             BAB V 
 PILAR  PARTISIPASI 

 

Kebijakan Umum Partisipasi 

Kebijakan dan program pasar kerja, pekerjaan, pendidikan, 
dan sosial yang mendukung partisipasi penuh lanjut usia dalam 
kegiatan: 

- sosial ekonomi; 

- kultural dan spiritual menurut hak azasi; 

- kapasitas, kebutuhan dan preferensi enduduk lanjut usia 
tersebut  

akan memberikan kontribusi produktif kepada masyarakat baik 
kegiatan dengan imbalan uang atau tanpa imbalan uang di masa 
tua. 

Kebijakan Kunci Partisipasi 

1. Pemberian pendidikan dan kesempatan pembelajaran 
sepanjang siklus kehidupan. 

2. Pengakuan dan dukungan bagi partisipasi aktif penduduk lanjut 
usia dalam aktivitas pengembangan ekonomi, pekerjaan formal 
dan informal dan aktivitas kerelawanan di masa tua sesuai 
kebutuhan individu, preferensi dan kemampuan. 

3. Menyokong partisipasi masyarakat secara penuh dalam 
kehidupan keluarga. 

Ad. 1) Pemberian pendidikan dan kesempatan pembelajaran  
sepanjang siklus kehidupan. 

• Pendidikan dasar dan melek kesehatan 

Menyediakan dan mempromosikan pendidikan dasar 
untuk semua sepanjang siklus kehidupan dengan 
tujuan pencapaian untuk semua. Mempromosikan 
pengetahuan kesehatan melalui pendidikan kesehatan 
sepanjang siklus kehidupan. Mendidik penduduk 



bagaimana merawat diri (self care) dan orang lain 
(caregiving) di masa tua. Mendidik dan 
memberdayakan lanjut usia bagaimana memilih secara 
efektif penggunaan pelayanan kesehatan dan 
kemasyarakatan. 

• Pembelajaran sepanjang kehidupan 

Mendukung partisipasi penuh lanjut usia melalui 
penyediaan kebijakan dan program pendidikan dan 
pelatihan yang mendukung pembelajaran seumur 
hidup untuk perempuan dan laki-laki di masa tua. 
Memberikan lanjut usia peluang untuk 
mengembangkan ketrampilan baru terutama area 
seperti teknologi informasi dan teknik pertanian baru 
untuk negara berkembang seperti Indonesia dimana 
sebagian besar penduduk lanjut usia adalah petani 
miskin. 

Ad. 2)   Pengakuan dan dukungan bagi partisipasi aktif penduduk 
lanjut usia dalam aktivitas pengembangan ekonomi, 
pekerjaan formal dan informal dan aktivitas kerelawanan di 
masa tua sesuai kebutuhan individu, preferensi dan 
kemampuan. 

• Pengentasan kemiskinan dan peningkatan penghasilan 

Melibatkan lanjut usia dalam perencanaan, 
implementasi dan evaluasi program pembangunan 
sosial dan upaya menurunkan kemiskinan. Menjamin  
lanjut usia mempunyai akses sama pada hibah 
pembangunan, proyek berpenghasilan dan kredit 
seperti orang muda. 

• Pekerjaan formal 

Menetapkan kebijakan dan program pasar kerja dan 
pekerjaan yang memungkinkan partisipasi lanjut usia 
dalam pekerjaan yang berarti di masa tua menurut 
kebutuhan, preferensi dan kapasitas individu (contoh 
eliminasi diskriminasi umur dalam pengangkatan dan 
retensi pekerja). Mendukung reformasi pensiun yang 
mengajukan skema pensiun dan opsi pensiun yang 



fleksibel (contoh: pensiun perlahan/bertahap dan 
sebagian/tidak menyeluruh). 

• Pekerjaan informal 

Menetapkan kebijakan dan program yang mengakui 
dan mendukung kontribusi perempuan dan laki-laki 
lanjut usia dalam pekerjaan tidak dibayar/tanpa 
imbalan uang di sektor informal dan pengasuhan di 
rumah. 

• Aktivitas kerelawanan 

Menganjurkan penduduk untuk berpartisipasi penuh 
dalam kehidupan keluarga dan kemasyarakatan 
dimasa tua. 

Ad. 3)  Menyokong partisipasi masyarakat secara penuh dalam 
kehidupan keluarga 

• Transportasi 

Memberikan kemudahan pelayanan transportasi 
ekonomis dan terjangkau di daerah pedesaan dan 
perkotaan sehingga lanjut usia (terutama mereka 
dengan immobilitas) dapat berpartisipasi penuh dalam 
kehidupan keluarga dan masyarakat. 

• Kepemimpinan 

Melibatkan lanjut usia dalam proses politik yang 
mempengaruhi haknya. Melibatkan lanjut usia 
perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, 
implementasi dan evaluasi pelayanan kesehatan dan 
sosial lokal dan program rekreasi. Melibatkan lanjut 
usia dalam upaya prevensi dan edukasi untuk 
menurunkan penyebaran penyakit yang menjadi 
prioritas MDGs. Melibatkan lanjut usia dalam upaya 
mengembangkan agenda riset tentang penuaan aktif, 
baik sebagai penasehat maupun peneliti. 

 

 



• Masyarakat segala usia 

Memberikan fleksibiltas tinggi dalam periode yang 
ditujukan pada pendidikan, pekerjaan dan pengasuhan 
sepanjang siklus kehidupan. Mengembangkan 
opsi/pilihan perumahan bagi lanjut usia yang 
menghilangkan hambatan terhadap kemandirian dan 
interaksi dengan anggota keluarga dan menganjurkan 
partisipasi penuh dalam kehidupan keluarga dan 
masyarakat. Memberikan aktivitas antar-generasi di 
sekolah dan masyarakat. Menganjurkan lanjut usia 
menjadi model bagi penuaan aktif dan menjadi mentor 
bagi generasi muda. Mengakui dan mendukung peran 
penting dan tanggung jawab kakek/nenek. Menjalin 
kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah yang 
bekerja dengan anak, remaja dan lanjut usia. 

• Pandangan positif tentang kelanjutusiaan 

Bekerja dengan kelompok yang mewakili lanjut usia 
dan media untuk pemberian gambaran nyata dan 
positif penuaan aktif disamping informasi pendidikan 
tentang penuaan aktif. Menghadapi segala stereotip 
negatif dan ageism terhadap lanjut usia. 

• Penurunan ketidakadilan dalam partisipasi perempuan 

Pengakuan dan dukungan kontribusi penting 
perempuan lanjut usia dalam keluarga dan masyarakat 
melalui pengasuhan dan partisipasi dalam ekonomi 
informal. Mendukung partisipasi penuh perempuan 
dalam kehidupan politik dan penentuan keputusan di 
masa tua. Memberikan pendidikan dan kesempatan 
pembelajaran sepanjang hidup kepada perempuan di 
masa tua yang sama seperti kesempatan yang 
diberikan kepada laki-laki. 

• Mendukung organisasi yang mewakili lanjut usia 

Memberikan dukungan barang, finansial dan pelatihan 
bagi anggota organisasi tersebut sehingga mereka 
dapat melakukan advokasi, promosi dan meningkatkan 
kesehatan, keamanan dan partisipasi penuh 



perempuan lanjut usia dan laki-laki dalam semua aspek 
kehidupan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB VI 
PILAR KEAMANAN 

 

 

Kebijakan Umum Keamanan 

Kebijakan dan program membahas permasalahan keamanan 
sosial, finansial dan fisik serta hak orang di masa tua, harus 
menjamin perlindungan, harga diri dan pengasuhan bagi mereka 
yang tidak dapat mendukung dan melindungi dirinya sendiri. 
Keluarga dan masyarakat harus didukung pula dalam upaya 
pengasuhan anggota lanjut usia tersebut. 

Kebijakan Kunci Keamanan 

1. Menjamin perlindungan, keamanan dan harga diri lanjut usia 
melalui hak-hak keamanan sosial, finansial dan fisik serta 
kebutuhan penduduk di masa tua 

2. Pengurangan ketidakadilan dalam hak keamanan dan 
kebutuhan perempuan lanjut usia.  

Ad. 1)  Menjamin perlindungan, keamanan dan harga diri lanjut 
usia melalui hak-hak keamanan sosial, finansial dan fisik 
serta kebutuhan penduduk di masa tua 

• Jaminan sosial 

Mendukung pemberian jaring pengaman sosial bagi 
lanjut usia yang miskin dan hidup sendiri disamping 
inisiatif jaminan sosial yang memberikan penghasilan 
tetap dan adekuat di masa tua. Menganjurkan orang 
muda untuk mempersiapkan diri di masa tua dalam 
bidang kesehatan, sosial dan finansial. 

• HIV/AIDS 

Mendukung rasa sehat secara sosial, ekonomi dan 
psikologi lanjut usia yang mengasuh orang dengan 
HIV/AIDS dan mengasuh anak yatim-piatu akibat 



orangtua HIV/AIDS. Memberikan bantuan barang, 
pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pinjaman 
bagi lanjut usia untuk membantu mereka memenuhi 
kebutuhan anak dan cucu yang HIV/AIDS. 

• Perlindungan konsumen 

Melindungi konsumen lanjut usia dari medikasi 
berbahaya dan pengobatan, dan praktek pemasaran 
yang curang terutama pada masa tua. 

• Keadilan sosial 

Menjamin penentuan kebijakan berhubungan 
perawatan lanjut usia berdasarkan hak azasi lanjut usia 
dan berpedoman pada Prinsip PBB untuk Lanjut Usia. 
Mempertahankan hak lanjut usia untuk mandiri dan 
otonomi selama mungkin. 

• Permukiman 

Mengakui hak lanjut usia mengenai kebutuhan 
permukiman aman dan sesuai terutama dalam waktu 
konflik atau krisis. Pemberian bantuan perumahan 
untuk lanjut usia dan keluarganya ketika diperlukan 
(perhatian khusus pada lanjut usia yang hidup sendiri) 
melalui subsidi penyewaan, koperasi perumahan, 
bantuan renovasi rumah, dll. 

• Krisis 

Mengakui hak lanjut usia dalam konflik khususnya 
pengakuan dan tindakan terhadap kebutuhan 
perlindungan lanjut usia dalam situasi darurat (contoh: 
pemberian transportasi ke tempat penampungan bagi 
mereka yang tidak dapat berjalan sendiri). Mengakui 
kontribusi lanjut usia dalam upaya pemulihan setelah 
bencana. 

 



• Pelecehan lanjut usia 

Menghadapi dan menurunkan pelecehan lanjut usia 
(fisik, seksual, psikologis, finansial dan keterlantaran) 
dan menganjurkan pengadilan bagi pelaku tindak 
pidana tersebut. Melatih penegak hukum, petugas 
kesehatan dan sosial, pemimpin agama, organisasi 
advokasi dan kelompok lanjut usia untuk mengenal dan 
menangani pelecehan lanjut usia. Meningkatkan 
kesadaran masyarakat bahwa pelecehan terhadap 
lanjut usia adalah tindakan pidana. Kegiatan tersebut 
dilakukan melalui informasi publik dan kampanye 
dengan melibatkan media dan generasi muda 
disamping lanjut usia. 

Ad. 2) Pengurangan ketidakadilan dalam hak keamanan dan 
kebutuhan perempuan lanjut usia 

• Penyusunan legislasi, penegakan hukum, perlindungan 
janda atas harta miliknya dan dari praktek-praktek yang 
berbahaya. 

• Penyusunan  legislasi, penegakan hukum, 
perlindungan perempuan dari kekerasan domestik dan 
kekerasan lainnya sesuai umurnya. 

• Menyediakan jaminan sosial (dukungan penghasilan) 
bagi perempuan lanjut usia yang tidak mempunyai 
pensiun  atau tidak mempunyai jaminan penghasilan, 
karena mereka sepanjang hidupnya bekerja di rumah 
atau di sektor informal. 

 
 
 
 
 
 
 
 



BAB VII  
PENUTUP 

 

Pendekatan active ageing (penuaan aktif) memberikan 
kerangka kerja untuk pembangunan strategi, kebijakan dan 
program  penuaan penduduk secara global, nasional dan lokal.  
Dengan mengacu pada ketiga pilar aksi yakni kesehatan, 
partisipasi dan keamanan, kerangka kerja tersebut menyediakan 
suatu landasan untuk pembangunan konsensus dan pembahasan 
berbagai  isu kelanjutusiaan multi sektor, dan dilakukan pada 
semua kawasan yaitu tingkat pusat, regional, kabupaten, kota dan 
desa.  

Proposal kebijakan dan rekomendasi tersebut tidak akan 
berguna apabila tanpa aksi selanjutnya. Pada kawasan dengan 
jumlah penduduk dengan struktur tua maupun kawasan dengan 
pendapatan daerah yang tinggi, kebijakan ini dilaksanakan secara 
bertahap sehingga investasi pada infrastruktur kelanjutusiaan dan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang 
kelanjutusiaan meningkat.  

Waktu bertindak adalah sekarang melalui pembentukan 
berbagai Komda Lanjut Usia Propinsi, Kota/Kabupaten 
berdasarkan Permendagri no. 60/2008 tentang Pedoman 
Pembentukan Komda Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Penanganan lanjut usia di daerah, dengan melaksanakan  

1) pemetaan profil penduduk lanjut usia setempat, 

2) identifikasi berbagai permasalahan lanjut usia setempat oleh 
para pengandil,  

3) penetapan kebijakan dan program prioritas 

bagi kesejahteraan lanjut usia setempat. Selamat bekerja sejawat 
untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lanjut usia menuju 
suatu masyarakat untuk segala usia. 
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