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LATAR BELAKANG

- Jumlah penduduk lansia besar ---- masalah komplek  & aset 

dalam pembangunan

- Jumlah lansaia ↑: 2025 jumlah penduduk indonesia ± 273 juta ---

62,4 juta kelompok lansia (Bappenas, 2007).

-Jumlah lansia saat ini 16 juta jiwa ( 4 juta dengan pensiunan, 12 -Jumlah lansia saat ini 16 juta jiwa ( 4 juta dengan pensiunan, 12 

juta tdk mempunya pensiunan

- Lansia miskin 15% 

- Kesempatan belajar sepanjang hidup bagi seluruh penduduk 

didunia --- UNESCO



U.U. yang mendukungU.U. yang mendukung

- U.U. No: 4 thn 1965 

- U.U. N0: 13 thn 1998 (kesejahteraan lanjut usia)

- P.P. No: 43 thn 2004 (pelaksanaan upaya peningkatan - P.P. No: 43 thn 2004 (pelaksanaan upaya peningkatan 

kesejahteraan lansia)

- Keppres No: 52 thn 2004 (komisi nasional lansia)

-Keppres No: 93/M thn 2005 (keanggotaan komisi nasional lansia)



Tujuan kebijakan khusus lansiaTujuan kebijakan khusus lansia

“ …. Memperpanjang usia harapan hidup & masa produktif 

lansia ….”lansia ….”



KESEJAHTERAAN LANJUT USIAKESEJAHTERAAN LANJUT USIA
U.U. No: 13 thn 1998U.U. No: 13 thn 1998

-Kesejahteraan: suatu tata kehidupan & penghidupan sosial baik 

material/ spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan & 

ketentraman lahir batin yg memungkinkan pemenuhan kebutuhan 

jasmani, rohani, dan sosialjasmani, rohani, dan sosial

- Lanjut usia potensial: lanjut usia yg masih mampu melakukan 

pekerjaan dan atau kegiatan yang menghasilkan barang/ jasa

- Lansia tidak potensial; lanjut usia yg tidak berdaya mencari 

nafkah sehingga hidupnya bergantung pd orang lain



LanjutanLanjutan

- Perlindungan sosial: upaya pemerintah /masyarakat untuk 

memberikan kemudahan pely. bagi lansia tidak potensial agar ---

mewujudkan & menikmati taraf hidup yang wajar

-Bantuan sosial: upaya pemberian bantuan sosial yg bersifat tidak 

tetap agar lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan tetap agar lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan 

sosialnya

- Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial: upaya perlindungan dan 

pely. yg bersifat terus menerus agar lansia dapat mewujudkan dan 

menikmati taraf hidup yg wajar



LanjutanLanjutan

- Pemberdayaan: setiap upaya meningkatkan kemampuan fifik, 

mental spiritual, sosial, pengetahuan & keterampilan siap mental spiritual, sosial, pengetahuan & keterampilan siap 

didayagunakan sesuai kemampuan



Upaya kessos. Lansia potensialUpaya kessos. Lansia potensial

- Pelayanan keagamaan & mental spiritual

- Pely. Kesehatan

- Pelayanan kesempatan kerja*

- Pelayanan pendidikan & latihan*

- Pely. Kemudahan penggunaan fasilitas, sarana & 

prasarana umum

- Pemberian kemudahan layanan & bantuan hukum

- Bantuan sosial* ------ perlindungan sosial

*) tdk dilakukan pd lansia tdk potensial



Pely. KesehatanPely. Kesehatan

- Penyuluhan & penyebarluasan informasi kesh. Lansia

- Upaya penyembuhan, yg diperluas ---- pely. Geriatrik/ 

gerontologi

- Pengembangan lembaga perawatan lanjut usia – peyk. kronis/ 

terminal



Pely. kesempatan kerjaPely. kesempatan kerja

“ ……Sektor formal & non formal --- perorangan, 

kelompok, lembaga baik pemerintah/ masyarakat……..”kelompok, lembaga baik pemerintah/ masyarakat……..”



Pely. pendidikan & latihanPely. pendidikan & latihan

“…… Untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, kemampuan & pengalaman lanjut usia ….”keterampilan, kemampuan & pengalaman lanjut usia ….”



Pely. kemudahan fasilitasPely. kemudahan fasilitas

- Pemberian kemudahan pely. Administrasi pemerintahan & 

masyarakat

- Pemberian kemudahan pely. & keringanan biaya- Pemberian kemudahan pely. & keringanan biaya

- Pemberian kemudahan melakukan perjalanan

- Penyediaan fasilitas rekreasi & olah raga khusus



Pely. Bantuan hukumPely. Bantuan hukum

- Penyuluhan & konsultasi hukum

- Layanan & bantuan hukum diluar/ dalam pengadilan- Layanan & bantuan hukum diluar/ dalam pengadilan



Pely. bantuan sosialPely. bantuan sosial

“……. Diberikan pada lansia potensial yg tdk mampu ----

agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan ……”

Bersifat tdk tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas 

pely. & informasi ---- kemandirian



Pely. perlidungan sosialPely. perlidungan sosial

“ …… diberikan pada lansia tdk potensial agar dapat 

mewujudkan taraf hidup yang wajar ………….”

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diselenggarakan 

baik didalam maupun diluar panti



Kewajiban lansiaKewajiban lansia

- Membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana 

berdasarkan pengeth, penglaman, di lingkungan klgnya 

- Mengamalkan dan mentransformasi ilmu pengeth, keahlian, 

keterampilan, kemampuan dan pengalaman yg dimilikinya pd keterampilan, kemampuan dan pengalaman yg dimilikinya pd 

generasi penerus

- Memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan



Tugas & tanggung jawabTugas & tanggung jawab

kesos lansiakesos lansia

-Pemerintah : bertugas mengarahkan, membimbing, dan 

menciptakan suasana ---upaya peningkatan kesejahteraan

- Pemerintah, msyarakat dan Klg : bertanggung jawab atas 

terwujudnya upaya peningkatan kesehjahteraan sosial 

lansia



Applikasi kessos. lansiaApplikasi kessos. lansia

- Santunan bagi lansia miskin sejak tahun 2006

uji coba sebanyak 2.500 lansia, thn 2007 3.500 lansia di    

propinsi jawa di tambah sumut, kalsel, sumsel dan NTT propinsi jawa di tambah sumut, kalsel, sumsel dan NTT 

sebesar Rp. 300.000/ bulan

- Penetapan Hari Lanjut Usia Nasional tgl 29 Mei

- Posyandu lansia


