PENDUDUK LANJUT USIA
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya
usia harapan hidup penduduk. Dengan semakin meningkatnya usia harapan
hidup penduduk, menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari
tahun ke tahun. Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah penduduk
yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Diseluruh dunia penduduk Lansia
(usia 60 +) tumbuh dengan sangat cepat bahkan tercepat dibanding kelompok
usia lainnya. Diperkirakan mulai tahun 2010 akan terjadi ledakan jumlah
penduduk lanjut usia. Hasil prediksi menunjukkan bahwa persentase penduduk
lanjut usia akan mencapai 9,77 persen dari total penduduk pada tahun 2010 dan
menjadi 11,34 persen pada tahun 2020.
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Proses penuaan penduduk tentunya berdampak pada berbagai aspek
kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan, karena dengan
semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun baik
karena faktor alamiah maupun karena penyakit. Dengan demikian, peningkatan
jumlah penduduk lanjut usia menjadi salah satu indikator keberhasilan
pembangunan

sekaligus

sebagai
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dalam

pembangunan.

Bila

permasalahan tersebut tidak diantisipasi dari sekarang, maka tidak tertutup
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hambatan. Oleh sebab itu, permasalahan lanjut usia harus menjadi perhatian
kita semua, baik pemerintah, lembaga masyarakat maupun masyarakat itu
sendiri. Mindset yang selama ini ada bahwa penduduk lanjut usia merupakan
kelompok rentan yang hanya menjadi tanggungan keluarga, masyarakat dan
negara, harus kita ubah. Kita harus menjadikan lanjut usia sebagai aset bangsa
yang harus terus diberdayakan. Hal ini tidak akan tercapai bila kita tidak
mempersiapkan diri dari sekarang. Untuk menjadi lanjut usia yang sehat,
produktif dan mandiri, kita harus mulai dengan pola hidup sehat dan
mempersiapkan masa lanjut usia secara lebih baik. Dengan demikian, sasaran
dari permasalahan lansia tidak hanya lansia itu sendiri, tetapi juga penduduk
usia muda. Pola hidup sehat harus diterapkan sejak usia dini, bahkan sejak
dalam kandungan.

Penduduk Lanjut usia dua tahun terakhir menglami peningkatan yang signifikan
pada tahun 2007, jumlah penduduk lanjut usia sebesar 18,96 juta jiwa dan
meningkat menjadi 20.547.541 pada tahun 2009 (U.S. Census Bureau,
International Data Base, 2009) jumlah ini termasuk terbesar keempat setelah

China, India dan Jepang. Karena usia harapan hidup perempuan lebih panjang
dibandingkan laki-laki, maka jumlah penduduk lanjut usia perempuan lebih
banyak dibandingkan laki-laki (11,29 juta jiwa berbanding 9,26 juta jiwa). Oleh
karena itu, permasalahan lanjut usia secara umum di Indonesia, sebenarnya
tidak lain adalah permasalahan yang lebih didominasi oleh perempuan.

Badan kesehatan dunia WHO bahwa penduduk lansia di Indonesia pada tahun
2020 mendatang sudah mencapai angka 11,34% atau tercatat 28,8 juta orang,
balitanya tinggal 6,9% yang menyebabkan jumlah penduduk lansia terbesar
di dunia. Badan Pusat Statistik (BPS)
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Gambar 5.2
Jumlah Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin
dan Kelompok Umur, Tahun 2009
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JUMLAH PENDUDUK LANJUT USIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN
KELOMPOK UMUR, TAHUN 2009
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Sumber: U.S. Census Bureau, International Data Base. (2009)

Provinsi dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi juga mempunyai
jumlah penduduk lanjut usia yang lebih banyak. Suatu wilayah disebut berstruktur
tua jika persentase lanjut usianya lebih dari 7 persen. Dari seluruh provinsi di
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Indonesia, ada 11 provinsi yang penduduk lansianya sudah lebih dari 7 persen,
yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi
Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat dan
Nusa Tenggara Timur. Sedangkan lima provinsi dengan persentase lansia
terendah adalah: Papua (2,15 persen); Papua Barat (2,92 persen), Kepulauan
Riau (3,78 persen), Kalimantan Timur (4,53 persen), dan Riau (4,86 persen).

Gambar 5.3
Provinsi dengan Persentase Lansia Tertinggi Tahun 2007
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Perempuan lansia di Indonesia berpotensi mengalami diskriminasi ganda,
baik karena statusnya sebagai perempuan maupun karena statusnya sebagai
penduduk yang usianya sudah lanjut. Sebagai perempuan, diskriminasi yang
disebabkan oleh struktur sosial dan budaya masyarakat sebenarnya sudah
terjadi sejak usia muda. Hal ini kita ketahui sebagai akibat dari perbedaan yang
sifatnya kodrati maupun sebagai akibat dari perbedaan gender. Perbedaan
tersebut juga tercermin dari status perkawinan lanjut usia perempuan yang
sebagian besar berstatus cerai mati dan cerai hidup. Karena usia harapan hidup
perempuan yang lebih panjang dibandingkan laki-laki, maka lebih banyak lanjut
usia perempuan yang ditinggal meninggal lebih dulu oleh suaminya, dan karena
perbedaan gender menyebabkan perempuan terbiasa mengurus dirinya sendiri,
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sehingga lebih siap untuk tinggal sendiri. Sedangkan lanjut usia laki-laki lebih
banyak berstatus kawin.

Gambar 5.4

Kualitas hidup penduduk lanjut usia umumnya masih rendah. Kondisi ini
dapat terlihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan angka buta huruf
lanjut usia. Sebagian besar penduduk lanjut usia tidak/belum pernah sekolah dan
tidak tamat SD. Jika dibandingkan antar jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang
ditamatkan lanjut usia perempuan secara umum lebih rendah dibandingkan lanjut
usia laki-laki.
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Gambar 5.5

Angka buta huruf penduduk lanjut usia masih tinggi, sekitar 30,62 persen
pada tahun 2007. Jika dibandingkan antar jenis kelamin, angka buta huruf lanjut
usia perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 17,32 persen
berbanding 42,07 persen. Tidak berbeda dengan angka buta huruf penduduk
secara keseluruhan, angka buta huruf lanjut usia juga lebih besar di pedesaan
dibandingkan di perkotaan.
Gambar 5.6
Angka Buta Huruf Lanjut Usia Tahun 2007

Gambar 5.7
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Angka Kesakitan Lanjut Usia Tahun 2003 - 2007

Dari sisi kualitas hidup, selain pendidikan, penduduk lanjut usia juga
mengalami masalah kesehatan. Data menunjukkan bahwa ada kecenderungan
angka kesakitan lanjut usia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi
ini tentunya harus mendapatkan perhatian berbagai pihak. Lanjut usia yang sakitsakitan akan menjadi beban bagi keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah,
sehingga akan menjadi beban dalam pembangunan. Oleh sebab itu, kita harus
menjadikan masa lanjut usia menjadi tetap sehat, produktif dan mandiri. Hal ini
tidak akan tercapai bila kita tidak mempersiapkan masa lanjut usia sejak usia
dini.

Dari sisi ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk
lanjut usia masih cukup tinggi, meskipun kesenjangan antar jenis kelamin masih
cukup tinggi. TPAK lansia laki-laki mencapai 72,26 persen, sedangkan
perempuan 37,83 persen pada tahun 2007. Dari hasil penelitian yang dilakukan
Komnas Lansia pada tahun 2008, ditemukan bahwa alasan paling umum lansia
masih bekerja adalah karena ekonomi yang tidak mencukupi, alasan lain adalah
karena ingin tetap aktif dan mandiri. Sedangkan alasan lansia tidak bekerja
adalah karena kesehatan yang memburuk. Meskipun secara umum lingkungan
sosial (keluarga dan masyarakat) cukup mendukung lansia bekerja, tetapi ada
beberapa yang tidak setuju lansia bekerja, antara lain karena adanya norma
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setempat yang menyatakan bahwa jika sudah lansia tidak bekerja lagi, juga ada
yang beranggapan karena sarana dan prasarana fisik bagi lansia bekerja masih
terbatas/belum memadai, serta karena banyak lansia yang ingin menikmati
pensiun.
Mengingat kondisi dan permasalahan lanjut usia seperti diuraikan di atas,
maka penanganan masalah lanjut usia harus menjadi prioritas, karena
permasalahannya terus berpacu dengan pertambahan jumlahnya.
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