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DEFINISI LANJUT USIA

• Pra Lansia : Seseorang yang berusia

45 – 60 tahun

• Lansia : Seseorang yang berusia

> 60 tahun

• Lansia Risiko : Seseorang yang berusia

Tinggi > 70 tahun



Demografi

• Demografi adalah ilmu yang mempelajari 
tentang penduduk dalam suatu wilayah 
dengan faktor-faktor pengubahnya



• Penduduk dunia menua dengan cepat. Laporan itu 
merekam, setiap detik terdapat dua orang berulang 
tahun ke-60 di dunia, atau 58 juta setiap tahun. Hari 
ini, satu dari sembilan orang di dunia adalah lansia. 
Tahun 2050, seorang lansia di antara 5 penduduk, 
atau 22 persen dari total penduduk dunia yang 
diperkirakan berjumlah 9 miliar (UNFPA).
United Nations Fund for Population Activities



PERKEMBANGAN LANJUT USIA
DI INDONESIA

Umur harapan

hidup

Jumlah Usila (juta)

1980 52,2 7,998       (5,45%)

1990 59,8 11.277    (6,29%)

2000 64,5 14,440     (7,18%)

2010 70,6 23,993      (9,77%)

2014 72 28,823     (11,34%)
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Sumber : BPS



• Secara demografi: sensus penduduk 1971=5,3 jt
(4,5%), thn 1980=8 jt(5,5%), 1990=11,3 juta (6,4%),
2000=15,3 juta (7,4%), 2015=18,3 jt (8,5%).

• Pada thn 2005-2015; jumlah lansia=jumlah anak
balita=19,3(9%) pnduduk.

• Pada tahun 2020-2025=indonesia urutan ke 4 setelah
RRC, India, Amerika
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Jenis penyakit 55- 64 th 65 – 74 th > 75 th

Penyakit sendi 56,4 62,9 65,4

Hipertensi 53,7 63,5 67,3

Katarak 28,8 41,9 51,6

Stroke 20,2 31,9 41,7

Jantung 16,1 19,2 20,4

Gangg mental emosional 15,9 23,2 33,7

DM 3,7 3,4 3,2

MASALAH KESEHATAN LANSIA 
(Riskesdas 2007)

Dalam persen



• Lansia pedesaan perlu mendapatkan perhatian
60% lansia Indonesia tinggal di pedesaan. Berbeda 
dengan lansia yang tinggal di perkotaan dan dekat 
dengan fasilitas kesehatan yang lengkap, lansia di 
pedesaan sangat minim aksesnya terhadap fasilitas 
pelayanan kesehatan dan cara hidup sehat.





• Meningkatnya umur harapan hidup dipengaruhi:

1. Majunya perlayanan kesehatan

2. Menurunnya angka kematian bayi dan anak

3. Perbaikan gizi dan sanitasi

4. Meningkatnya pengawasan terhadap penyakit infeksi



Dampak Permasalahan Yang Timbul

Proses ini akan belangsung beberapa tahap:

• Tahap I Generation gap

Gol. Muda terus mengikuti kemajuan teknologi

• Tahap II Generation presure

Lansia smkn banyak, tingkat kes. Meninggkat, mampu imbangi
gol muda, tetap pd posisinya. Isu usia pensiun 55>60 thn

• Tahap III Generation conflik

tahap paling berbahaya. Jml lansia>banyak, smakin kuat &
terus menekan



• Fenomena ini menimbulkan permasalahan global.
Permasalahan ini disebabkan keterbatasan lansia terutama 
karena faktor usia dan biologis. 

• Bantuan dan perlindungan bagi lansia diperlukan di 
berbagai bidang seperti kesempatan kerja, kesehatan, 
pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan
fasilitas dan sarana serta prasarana umum, kemudahan 
dalam layanan dan bantuan hukum, keagamaan, dan lain-
lain. 

• Selain itu lansia yang berpengalaman dan memiliki keahlian 
perlu diberi kesempatan untuk tetap turut serta
berpartisipasi dalam pembangunan dan hidup 
bermasyarakat.



Rasio ketergantungan lanjut usia
(old age dependency ratio)

• Setiap penduduk usia produktif akan 
menanggung semakin banyak penduduk lansia



Penduduk usia non produktif

Beban penduduk usia produktif

RASIO KETERGANTUNGAN





Survei Angkatan Kerja Nasional 
(SAKERNAS) tahun 1996

• 2,6 juta lansia laki-laki yang berusia 60-64 tahun, 81 persen 
diantaranya berstatus bekerja

• lansia yang sudah berusia 65 tahun ke atas masih banyak 
yang bekerja, yaitu sebesar 57 persen dari 3,8 juta lansia usia 
tersebut (45 persen lansia perempuan usia 60-64 tahun)

• Hanya 11,6 persen lansia yang berusia 60-64 tahun yang 
menerima upah lebih dari 300 ribu rupiah perbulan
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KEKERASAN PADA LANSIA

• Kelompok penduduk rentan adalah orang yang menghadapi 
hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar 
kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu contoh 
kelompok rentan adalah penduduk lanjut usia (lansia).

• Secara mendasar ada 4 aspek kekerasan terhadap lansia yang 
terdiri dari aspek Fisik, Psikologis, Sosial dan Spiritual.

• Lansia yang mendapatkan tindakan kekerasan antara lain 
dalam bentuk pengabaian (penelantaran), tekanan, 
pemaksaan, kekerasan, penipuan dan eksploitasi yang 
mengakibatkan trauma dan mempengaruhi keberfungsian 
sosial lansia.











Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang 
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia

• Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, seperti pembangunan 
sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia

• Pelayanan kesehatan, melalui peningkatan upaya penyembuhan 
(kuratif), diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;

• Pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan kemudahan 
dalam penggunaan fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan 
dalam melakukan perjalanan, penyediaan fasilitas rekreasi dan 
olahraga khusus

• Kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, seperti pelayanan 
administrasi pemerintahan (Kartu Tanda Penduduk seumur hidup), 
pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah, 
pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket perjalanan, 
akomodasi, pembayaran pajak, pembelian tiket rekreasi, 
penyediaan tempat duduk khusus, penyediaan loket khusus, 
penyediaan kartu wisata khusus, mendahulukan para lanjut usia.
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