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Lanjut usia dimulai dari 60 tahun.
Dengan penggolongan sebagai berikut:

- Lanjut usia : 60 - 74 tahun
- Lanjut usia tua : 75 - 90 tahun
- Usia sangat tua : > 90 tahun

Definisi 
Lansia

Menurut WHO



Lanjut usia dimulai dari 46 tahun.
Dengan penggolongan sebagai berikut:

- Lansia awal : 46 - 55 tahun
- Lansia akhir : 56 - 65 tahun
- Manula : > 65 tahun

Definisi 
Lansia

Menurut Kemenkes RI



Kelompok usia ini lebih mirip dengan 
kelompok usia dewasa tua 
dibandingkan lansia.

Kebanyakan mampu hidup mandiri 
dan masih bekerja meskipun lebih 
banyak untuk kesenangan ketimbang 
memenuhi kebutuhan hidup. 

Kebanyakan pun masih menjalani 
aktivtias fisik dan sosialisasi layaknya 
kelompok usia dewasa.

Kelompok usia ini mengalami lebih 
banyak keterbatasan untuk 
beraktivitas secara fisik, biasanya 
akibat penyakit kronis.

Beberapa juga mengalami kesulitan 
mendengar yang memengaruhi 
aktivitas sosialisasinya.

Lebih banyak perempuan pada usia ini 
yang tinggal sendiri karena 
pasangannya meninggal dunia.

Kelompok usia ini biasanya 
membutuhkan bantuan pengasuhan 
jangka panjang, sehingga harus 
tinggal dengan keluarga terdekat 
ataupun di panti wreda.

Penggolongan 
Lansia

65 -74 75 -84 85 +

(Victor G. Cicirelli, 2002)



Ada dorongan untuk lansia memaknai perjalanan kehidupannya. 
Penerimaan, kepuasan, dan tenggang rasa yang besar melahirkan 
integritas pada lansia. Sementara kebencian dan ketidakpuasan 
menimbulkan rasa putus asa (despair).

INTEGRITY VS DESPAIR (ERIKSON, 1980)

Ciri-ciri Lansia

CONTINUITY THEORY (ATCHLEY, 1989)
Menganggap bahwa cara pandang lansia terhadap dirinya tidak jauh 
berbeda dari semasa ia muda dulu. Pendekatan terhadap masalah, 
capaian, dan memahami situasi tidak berubah. Mereka individu yang 
sama, hanya tubuhnya saja yang menua. Sehingga mereka tetap 
ingin mempertahankan identitas yang sama, meskipun peran 
mereka berubah.



• Kemampuan mental & fisik tergantung juga pada usia 
pensiun.

• Penyakit kronis lebih rentan setelah memasuki usia 
pensiun dan memengaruhi keleluasaan gerak.

• Kegiatan yang bermakna untuk lansia tidak jauh 
berbeda dengan kelompok usia dewasa, yaitu yang 
bersifat kontributif untuk komunitasnya.

• Kesepian tidak ditemui pada kebanyakan lansia di 
Indonesia karena banyak yang tinggal dengan 
keluarganya dan masih aktif bersosialisasi dengan 
peer groupnya. 

Catatan khusus tentang lansia di Indonesia



Pengalaman 
lansia semasa 

pandemi
Berdasarkan survey kepada:

10 responden (60-69), 
3 responden (70-79),
3 responden (80 +)



Takut
Khawatir

Cemas

Sedih

Bosan

Tidak menentu Ikhlas

Menikmati



• Mengikuti protokol kesehatan
• Berjemur, berolahraga, menjaga 

kesehatan dengan makan yang bergizi
• Mencari informasi lebih lanjut
• Bersyukur, berdoa, dan berserah diri 

pada Tuhan

Cara mengatasinya:



Kegiatan yang 
dilakukan selama 
pandemi

MENERIMA KUNJUNGAN 
ANAK/CUCU

VIDEO CALL DENGAN 
TEMAN DAN KELUARGA

MEMASAK
BERIBADAH
BERSAMA

MENGERJAKAN/
MENGAWASI 
PEKERJAAN 
RUMAH TANGGA



Harapan terkait pandemi

Bertemu langsung 
dengan anak/cucu

Beribadah di rumah 
peribadatan

Bertemu dengan 
teman-teman

Pandemi segera 
berlalu



Tips lansia sehat & bahagia
• Mengatur makan dengan gizi seimbang
• Gerak badan teratur 
• Melakukan hobi sesuai kemampuan 
• Meningkatkan iman dan takwa dan kelola stress
• Ikut beraktivitas sosial dalam lingkungan
• Mencari teman sesama lansia untuk berbagi 
• Mensyukuri nikmat Tuhan



Terima kasih


