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SEMINAR  
MENUJU ADIYUSWA SEHAT,  AKTIF DAN PRODUKTIF SEBAGAI ASET KETAHANAN NASIONAL 

DENGAN PENDEKATAN SIKLUS HIDUP 
 

Latar Belakang 

Kelompok Lanjut Usia (AdiYuswa) merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan dari aspek 

biologis, psikologis maupun sosialnya. Permasalahan akan pemenuhan kebutuhan hidup dan 

menghadapi masalah-masalah personalnya yang unik menjadikan kelompok ini perlu mendapat 

perhatian khusus. Komposisi  penduduk lanjut usia di Indonesia memberikan acuan bagi pemerintah 

dalam menentukan kebijakan kesejahteraan lanjut usia di masa mendatang. Jumlah Penduduk Lanjut 

Usia di Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya cenderung meningkat.  

Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (KESRA, 2013 ) melaporkan, jika tahun 1980 Usia 

Harapan Hidup (UHH) 52,2 tahun dan jumlah LanjutUsia (AdiYuswa) 7.998.543 orang (5,45%) maka pada 

tahun 2006 menjadi 19 juta orang (8,90%) dan UHH juga meningkat (66,2 tahun). Pada tahun 2010 

perkiraan penduduk lansia di Indonesia akan mencapai 23,9 juta atau 9,77 % dan UHH sekitar 67,4 

tahun. Sepuluh tahun kemudian atau pada 2020 perkiraan penduduk lansia di Indonesia mencapai 28,8 

juta atau 11,34 % dengan UHH sekitar 71,1 tahun. Dari jumlah tersebut, pada tahun 2010, jumlah 

penduduk Lansia yang tinggal di perkotaan sebesar 12.380.321 (9,58%) dan yang tinggal di perdesaan 

sebesar 15.612.232 (9,97%).  

Dari data komposisisi penduduk yang menunjukkan populasi Lanjut Usia (AdiYuswa)  yang cenderung 

meningkat setiap tahunnya, dan akan diikuti pula meningkatnya masalah lanjut usia, hal ini mutlak harus 

menjadi perhatian semua pihak, pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Di satu sisi, para 

AdiYuswa masih aktif (80%), 66 % para AdiYuswa masih bekerja mencari nafkah,  namun di sisi lain 70% 

mengalami disabilitas ringan yang akan meningkat dengan bertambahnya usia. Sementara itu, berbagai 

gangguan dan penyakit muncul terutama penyakit degeneratif.  

Menurut Riset Kesehatan Dasar 2007, diantara para AdiYuswa terdapat osteo arthritis 62,40%, 

hipertensi 41,70%, gangguan gigi dan mulut 24,5%, gangguan mental, 23,55%, gangguan kardiovaskuler 

20,30%, gangguan penglihatan 20,70%, Hiperuricemia 15,70%, Insomnia 12,60%, Hyperlipidemia: 

10,70%, gangguan pendengaran 9,90%, serta DM  3.4%. Kondisi ini merupakan tanggung jawab semua 

pihak, baik pemerintah, pihak swasta, ikatan profesi serta perguruan tinggi. 

Kondisi tersebut dapat di cegah atau diminimalkan dengan gaya hidup sehat serta di dukung oleh 

lingkungan yang memadai baik lingkungan fisik berupa kota /wilayah ramah bagi semua golongan usia, 

maupun lingkungan sosial yang kondusif. Dengan tetap menjadi Adiyuswa yang sehat, aktif dan 

produktif maka diharapkan para Adiyuswa tetap menjadi aset bangsa Indonesia dalam mendukung 

ketahanan nasional. Hal tersebut terbukti dengan besarnya proporsi lanjut usia yang masih tetap aktif 

sebesar 80% menurut Susenas 2010, yang perlu dipersiapkan sejak dini dengan pendekatan siklus hidup.  



Atas dasar fenomena dan tantangan tersebut, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 

bekerjasama dengan Centre For Ageing Studies Universitas Indonesia, dengan dukungan Kalbe Farma 

TBK dan Mahakan Group bermaksud menyelenggarakan Seminar Sehari Menjadi Warga Adi Yuswa 

Sehat, Aktif dan Produktif sebagai Aset Ketahanan Nasional, Dengan Pendekatan Siklus Hidup.  

Tujuan 

Memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang pentingnya hidup sehat dan aktif untuk menjadi 

warga AdiYuswa yang berkualitas, melalui dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, swata maupun 

perguruan tinggi (kalangan akademisi). 

Peserta 

Peserta yang hadir berjumlah sekitar 350 orang terdiri atas penentu kebijakan, Guru Besar UI yang 

sudah pensiun, pendidik, peneliti, mahasiswa, AIPI, Lemhanas, DPR/DRPD, para AdiYuswa, Generasi 

Muda, kalangan swasta, RS, dokter, pengelola pelayanan lanjut usia, petugas kesehatan dan pemerhati  

masalah kelanjutusiaan. 

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan 
 
Atas ijin dari Ibu Menteri Kesehatan RI, seminar dapat di laksanakan di Ruang G.A. Siwabessy, 
Gedung Prof.Dr. Sujudi, Kantor Kemenkes RI, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. 
Pada tanggal 3-4 Mei 2014. 
 

Adapun susunan acara seminar adalah sebagai berikut:



Agenda Acara Tanggal 3 Mei 2014 

8.00 – 9.00  Registrasi 

9.00 – 9.40 Acara Pembukaan : 

  1.  Laporan Ketua Panitia: Dr. Doddy P. Partomihardjo, SpM. 
  2.  Sambutan Rektor UI: Prof. Muhamad Anis 
  3.  Sambutan WHO Representative  Indonesia: Dr. Kanchit Limpakarnjanarat 
 
9.40 – 10.00 Pengarahan oleh Ibu Menteri Kesehatan  tentang Kebijakan dan Program Kesehatan 

Lanjut Usia Dengan Pendekatan Siklus Hidup, sekaligus membuka secara resmi kegiatan 

seminar 

10.00 - 10.10  Paduan Suara “Mars Adi Yuswa Aktif” 

10.10 – 10.20 Foto bersama 

10.20 – 12.00 Pembicara Utama: Adi Yuswa sebagai Aset Ketahanan Nasional 

  Moderator: Prof. Tri Budi W. Rahardjo 
 

  1.  Ketua Lemhanas, Prof. Budi Susilo : Strategi Membangun Ketahanan Nasional 
  2.  Kepala BKKBN, Prof. Fasli Jalal: Pembangunan Keluarga  Untuk mewujudkan Lanjut  
                     Usia Tangguh 

3.  Ketua Komisi Kedokteran AIPI- Prof.dr. R. Sjamsuhidajat, SpB(K): A History through   
     the Evolution of Longevity  

  4.  WHO SEARO: Dr. Kunal Bagchi : Healthy Ageing Strategy 
5.  Presiden Direktur PT Sido Muncul: Bpk. Irwan Hidayat:  Herbal Indonesia sebagai     
     Aset Bangsa  
 

12.00 – 12.15 Paduan Suara “Bogor International Club” 
 
12.15 – 13.15 ISHOMA 

13.15 – 15.30 Diskusi Panel:  Pengalaman, Pandangan dan Saran dari Para Adi Yuswa Sukses  

  Moderator: Prof. Jatie Pudjobudojo 
  Co. Moderator: dr. Hernani Djarir, MPH. 
 

Ibu Sofie Sarwono 
Dr. Kahar Tjandra, SpPK. 
Dr. Boenjamin Setiawan, PhD. 
Dr. HC. Mochtar Riady 
Jend.Purn. Sajidiman  
Prof. Emil Salim 
Prof. Daoed Joesoef 

 



Tanggal 4 Mei 2014 

8.00 – 9.00  Registrasi 

9.00 – 9.30 1. Laporan Panitia 
2. Sambutan Ketua Komisi Nasional Lanjut Usia 

  
9.30  – 12.00     Diskusi Panel: Upaya Menjadi Adi Yuswa Sehat dan Aktif (@15’) 

  Moderator: Dr. Yudha Turana, SpKJ.   
Co. Moderator: Dr. Asviretty Irwan 
 
1. Prof. Siti Setiati (mencegah dan mengatasi sindroma dan penyakit geriatrik) 
2. Dr. Martina Wiwi Nasrun (mencegah dan mengatasi demensia dan depresi) 
3. Prof.dr. Yahya Kisyanto, SpPD. (mencegah dan mengatasi gangguan  
       kardiovaskuler) 
4. Prof.Dr.dr. Ichramsyah A. Rachman, SpOG,K-Fer (mencegah dan mengatasi             

osteoporosis) 
5. Prof. Lindawati Kusdhany (mencegah dan mengatasi gangguan gigi dan  

mulut) 
6. Prof. Hari Isbagyo (mencegah dan mengatasi osteo arthritis) 

 
12.00 – 13.00 ISHOMA 

13.00 – 15.30 Diskusi Panel:  Tentang Lingkungan dan Gaya Hidup yang Mendukung  
  Adi Yuswa Aktif 
  
  Moderator: Dr. Dharmayati B. Utoyo  
  Co. Moderator: Dr. Lili Indrawati 
 

1. Prof. Mutia Hatta (Lingkungan Budaya Ramah AdiYuswa) 
2. Prof. Jatie Pudjoboedojo (Surabaya Menuju Kota Ramah Lanjut Usia/AdiYuswa) 
3. Dr. Fatmah (Perilaku Hidup Sehat dan Gizi  Menuju AdiYuswa Sehat dan Aktif) 
4. Prof.dr. Rio Sofwanhadi, PAK(K) (Menjadi Adiyuswa Sehat dan Bahagia) 
5. Prof. Dr. Agus Suwandono, MPH.Dr.PH.  (Telaah RPJMN 2015-2019 Bidang 

Kesehatan) 
6. Prof. Dr.dr. Hasbullah Thabrany, MPH.( Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) bagi Adiyuswa)  
 

15.30 - 15.45 Kampanye “Equal Rights”  oleh J. Puspo Adijuwono dan Dr. Tony Setiabudhi, PhD.  

  Moderator: Dra. Damona K. Poespawardaja, MA. 
  Co. Moderator: Ir. Dunanti Sianipar 
 

15.45 – 16.00 Kesimpulan dan Rekomendasi 

16.00  selesai 



RINGKASAN KESIMPULAN  

 

Kesimpulan & Rekomendasi dibuat oleh Dra. Damona Kwintatmi, MA. (selengkapnya dalam lampiran) 

• Seminar Dwi-Hari telah berhasil mengangkat dan mengkaji secara komprehensif sebagian besar 

– kalau pun belum bisa dikatakan seluruh – sinyalemen tentang meningkatnya masalah lanjut 

usia di Indonesia dari waktu ke waktu yang harus menjadi perhatian semua pihak secara 

bersungguh-sungguh dan terus menerus  

• Penghargaan yang menyeluruh atas penciptaan/penyebutan istilah kelompok lanjut-usia sebagai 

kelompok ADIYUSWA yang diberikan oleh Menteri Kesehatan R.I dan semua pembicara utama 

perlu dicanangkan sebagai kesepakatan nasional. 

• Diseminasi dan utilisasi pemahaman dimensi-dimensi yang dikupas oleh semua pembicara 

dalam Seminar ini dilakukan secara strategis dan efektif-efisien oleh semua pihak, baik 

Pemerintah maupun Swasta. 

• Untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada butir 1 dan 2, dirasakan perlunya dibentuk sebuah 

Panitia Tetap yang berkegiatan untuk menggeluti hal-hal terkait solusi hidup sehat, bahagia dan 

berguna di usia tua, yang bahu-membahu dengan Kementerian Kesehatan R.I, Swasta, Komnas 

Lansia, para akademisi dan praktisi, termasuk generasi muda dengan sasaran membudayakan  

kedekatan antara kelompok Adiyuswa dengan kelompok yang lebih muda, sebagai aset bangsa. 

  



DOKUMENTASI 

1. Laporan oleh Ketua Panitia 

                  

2. Sambutan oleh Rektor Universitas Indonesia dan WHO Representative 

                        

 

 

 



3. Pengarahan oleh Ibu Menteri Kesehatan RI 

   

 

4. Situasi  penyelenggaraan seminar dan peserta yang hadir 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA YANG BAIK 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 

2. Notulensi Seminar 

3. Materi Pembicara 

 

 

  



LAMPIRAN 1: Kesimpulan dan Rekomendasi Keseluruhan Seminar Dua Hari:  
 
“MENUJU ADIYUSWA SEHAT, AKTIF DAN PRODUKTIF SEBAGAI ASET KETAHANAN NASIONAL 
DENGAN PENDEKATAN SIKLUS HIDUP” 
 
Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan 
aktif untuk menjadi warga Adiyuswa yang berkualitas melalui dukungan berbagai pihak, baik 
Pemerintah, Swasta maupun kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi baik di Jakarta maupun 
kota-kota lainnya, Seminar Dwi-Hari telah berhasil mengangkat dan mengkaji secara komprehensif 
sebagian besar – kalau pun belum bisa dikatakan seluruh – sinyalemen tentang meningkatnya masalah 
lanjut usia di Indonesia dari waktu ke waktu yang harus menjadi perhatian semua pihak secara 
bersungguh-sungguh dan terus menerus. 
 
Hal ini didukung oleh pandangan semua pembicara yang menampilkan data pendukung yang aktual, 
akurat, dengan fakta dan fenomena yang tergambar secara utuh dan cukup rinci, sekalipun sebagian 
besar disampaikan dengan nada yang menampilkan keprihatinan, meski semakin mencuat tekad untuk 
menaklukkan tantangan secara bersama. 
 
Sambutan Pengarahan oleh Ibu Menteri Kesehatan R.I. menggambarkan sikap tegas pendukungan 
Pemerintah terhadap inti tekad penyelenggaraan Seminar ini bahwa ’solusi hidup sehat, bahagia 
(karena) berguna’ harus semakin terwujud. Ibu Menteri sangat menghargai dan mendukung sepenuhnya 
penggunaan istilah ”ADIYUSWA” yang jauh lebih menggambarkan semangat menghargai dan memberi 
tempat berperan sebagai aset bangsa daripada istilah Lansia. Adiyuswa adalah moda-sosial yang harus 
disyukuri karena peran sejarahnya yang dapat membongkar diskriminasi pembatasan usia dan memberi 
kebahagiaan kepada mereka yang telah berjasa kepada negeri ini.  
 
4 Pembicara Utama yang mengungkapkan dimensi-dimensi pemberdayaan Adiyuswa sebagai aset 
bangsa, harus ditopang oleh kebijakan yang harus dapat direalisasikan secara proporsional sesuai 
kondisi dan kebutuhan yang dihadapi bangsa di masa datang. Keberhasilan pembangunan selama ini 
yang telah meningkatkan usia harapan hidup secara signifikan, jangan justru menjadi titik anomali 
pesimisme karena anggapan umum tentang beban yang tercipta dari kelompok populasi ini.  
 
Ancaman bahwa ’bangsa yang memiliki jumlah warganya yang berusia lanjut melebihi 17% akan 
bangkrut, seperti dicontohkan oleh Yunani, Portugal dan Italia, juga, prediksi bahwa pada tahun 2050 
’mau-tak-mau Adiyuswa adalah kelompok yang merupakan tambahan beban yang sangat berat bagi 
semua bangsa di dunia saat ini’, memberi tantangan bagi Indonesia yang pada saat ini telah memiliki 9% 
warga yang berusia lanjut. Pertanyaan mendasar terungkap melalui Seminar ini : bagaimana kita 
menatap masa depan Indonesia (dan dunia)?  
 
Tekad nasional untuk mencari jawaban terus menerus secara metodologis dan integratif adalah 
bagaimana caranya agar siklus hidup yang berkualitas  harus mendapat perhatian Pemerintah, karena 
siklus hidup sebagai fenomena peradaban manusia harus dijadikan pengetahuan bukan hanya untuk 
diketahui. 
 
7 Pembicara Diskusi Panel Hari I, para Senior Citizen yang reputasinya dalam berbagai bidang bertaraf 
nasional bahkan internasional, telah mengupas secara detail berlandaskan pengalaman pribadi, hal-hal 
yang dilakukan sejak usia muda (bahkan sangat muda) yang terbukti merupakan kunci sukses dan 
bahagia mereka saat ini. Sumber kebijaksanaan untuk hidup lanjut usia yang bahagia karena aktif dan 



berguna bagi sesama adalah falsafah hidup yang dipilih, konsistensi, keuletan, orientasi yang progresif 
pada kemajuan dunia, terutama penghormatan kepada tradisi dan penghargaan kepada para sepuh. 
 
Salah satu tawaran untuk solusi hidup sehat, bahagia dan berguna dimulai dari membentuk masyarakat 
Indonesia yang harus berkarakter ”Masyarakat Gotong-royong Modern” yang dicapai melalui arah 
pengembangan negeri ini yang jelas mempunyai Garis Besar Haluan Negara, tidak hanya berlandaskan 
kesepakatan yang dibuat oleh Presiden, dan DPR (perwakilan partai politik) yang bisa berubah setiap 5 
tahunan. Ini merupakan salah satu sumber persoalan labilnya implementasi kebijakan-kebijakan 
termasuk yang berpihak kepada Adiyuswa.  
 
Sekalipun Pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional untuk Kesejahteraan Lansia 
berlandaskan perundang-undangan dan berbagai kebijakan terkait, tantangan terus menerus adalah 
implementasinya yang minim dan belum memenuhi harapan. 
 
12 Pembicara pada Diskusi Panel hari ke 2 secara detail dan komprehensif telah mengemukakan 
pandangan mendasar tentang sejumlah dimensi yang prinsipiil tentang kelompok Adiyuswa dengan satu 
perspektif yang sama bahwa: ”adiyuswa untuk difahami, dikembangkan potensinya karena berguna, 
dibahagiakan hidupnya karena tetap merupakan aset negeri ini”.  
 
Beberapa dimensi tersbut meliputi: tantangan permasalahan sindrom geriatri di Indonesia (14i) , 
penanganan Depresi dan pencegahan Demensia demi kualitas hidup optimal bagi masyarakat, baik 
saskit maupun sehat, gangguan Kardiovaskular, Osteoporosis dan Osteoartritis (usaha membebaskan 
manusia Indonesia adari ancamannya), gangguan gigi danmulut sebagai faktor menurunnya status 
nutrisi, membangun lingkungan budaya yang ramah-Adiyuswa, metode teknik membangun kota yang 
Ramah-adiyuswa (gambaran kota Surabaya masa kini), Gizi yang tepat bagi lanjut usia, 10 kebiasaan 
untuk sehat, bahagia dan panjang umur dari aspek fisik dan psikis, keyakinan akan tujuan akhir 
pembangunan kesehatan yang bukan hanya UHH, tapi optimalisasi penduduk usia lanjut yang sehat, 
produktif, mandiri yang sudah terekam dengan lengkap dalam situasi RPJMN 2015-2019  dengan 
pendekatan siklus hidup (!) dan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Adiyuswa sebagai bukti kongkrit 
kesepahaman tingginya keberpihakkan Kementerian Kesehatan pada segala tantangan yang ada dalam 
mensejahterakan kelompok Adiyuswa.  
 
Last but not least adalah kesungguhan untuk melindungi dan mengedepankan ”persamaan hak” 
Adiyuswa dengan kelompok warga negara lain, dalama hal ini disabled people’  yang sudah lebih dulu 
ditunjukkan dan dikedepankan oleh Pemerintah dan berbagai pihak. 
 
REKOMENDASI 
 
Penghargaan yang menyeluruh atas penciptaan/penyebutan istilah kelompok lanjut-usia sebagai 
kelompok ADIYUSWA yang diberikan oleh Menteri Kesehatan R.I dan semua pembicara utama perlu 
dicanangkan sebagai kesepakatan nasional. 
 
Diseminasi dan utilisasi pemahaman dimensi-dimensi yang dikupas oleh semua pembicara dalam 
Seminar ini dilakukan secara strategis dan efektif-efisien oleh semua pihak, baik Pemerintah maupun 
Swasta. 
 
Untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada butir 1 dan 2, dirasakan perlunya dibentuk sebuah Panitia 
Tetap yang berkegiatan untuk menggeluti hal-hal terkait solusi hidup sehat, bahagia dan berguna di usia 



tua, yang bahu-membahu dengan Kementerian Kesehatan R.I, Swasta, Komnas Lansia, para akademisi 
dan praktisi, termasuk generasi muda dengan sasaran membudayakan  kedekatan antara kelompok 
Adiyuswa dengan kelompok yang lebih muda, sebagai aset bangsa. 

 

 
  



LAMPIRAN 2: NOTULENSI SEMINAR 
 
Hari Ke Satu, 3 Mei 2014 
 
Laporan Ketua Panitia 
 
Sambutan Rektor UI: 
Upaya UI untuk menangani masalah lanjut usia: UI memandang penting masalah lanjut usia dan sudah 
menjadi bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). 
Untuk itu ilmu tentang lanjut usia yaitu gerontologi dan geriatri telah disisipkan dalam mata ajar S1 dan 
dalam pendidikan kolaborasi, serta mendukung sentra riset lansia (CAS UI), mendukung riset biomedik 
dasar, dan pendidikan multidisiplin. 
 
Sambutan WHO Representative Indonesia: 
Masalah lanjut usia seharusnya harus disikapi dengan langka-langkah pencegahan, promosi dan 
managing disease, dan harus dari tahap yang paling awal. Pendekatan ini harus dikaitkan dengan 
komunitas. 
 
Lembaga-lembaga harus pula menyediakan kepedulian terhadap lanjut usia dan menyediakan layanan 
kesehatan. Selain kesehatan, lanjut usia juga harus mendapat tempat secara sosial agar lanjut usia tetap 
mandiri dan kreatif. 
 
Untuk itu diperlukan pendidikan, pelatihan, perawatan dan kreativitas. Kesemuanya ini harus diberikan 
ditingkat komunitas.  
 
Pengarahan oleh Ibu Menteri Kesehatan: 
Adiyuswa: Usia yang indah 
Salah satu syarat adiyuswa: to be happy. 
Dalam hal ini, aspek siklus hidup adalah konsep yang baru. 
Menuju adiyuswa yang sehat harus dimulai dari muda. 
 

Memperhatikan faktor faktor risiko
di setiap tahap kehidupan
“Lifecycle approach”

7. Lansia

6. Ibu hamil

1. Bayi

2. Balita

3. Usia sekolah

4. Remaja

5. Usia produktif

 
 
 
Upaya yang telah/sedang dilakukan bersama masyarakat dan lanjut usia: 



Posyandu Lanjut usia: memberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pengembangan posyandu 
lanjut usia, dengan kegiatannya terintegrasi dalam Desa Siaga (Riskesdas, 2008). 
Puskesmas Santu Lanjut usia: 770 PKM Santun Lanjut usia. 
Pengembangan Poliklinik Geriatri: DKI, Jabar, Jateng, Jatim. 
Jamkesmas. 
Kebiasaan-kebiasaan yang sehat harus dilaksanakan sejak muda. 
Penyakit dan penyebab sakit pada lanjut usia 

Mortality and Morbidity of Older Persons 

in Indonesia 

10 Causes of Death 
1. Stroke

2. Chronic Resp 

Infection 

3. Tuberculosis  

4. Hypertension  

5. Coronary HD

6. Cardiovascular D

7. Diabetes Mellitus  

8. Liver Disease 

9. Pneumonia

Morbidity
• Morbidity rate 30.46%*

• Diseases**

– Osteo Arthritis

– Hypertension

– Oral disorder           

– Mental disorder       

– Cardio vasculer       

– Vision impairment 

– Hyperuricemia

– Insomnia

– Hyperlipidemia

– Hearing Impairment:  

– DM                          : 

• FUNCTIONAL  status

– Independent : 96,01%

– Mild dependence    : 3,99%

Indonesian Presentation 6

Source of data: 
** National socioeconomic survey 2012
**Basic Health Research 2007, 2010,2013

 
Menjadi lanjut usia harus aktif, sehat, produktif dan bahagia. 
Renstra Lanjut Usia Kemenkes sudah masuk ke RPJMN. 
Lanjut usia jangan menjadi beban anak cucu. 
Pelayanan kesehatan yang komprehensif (preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan maintanance 
dari penyakit2 kronis) dan bermutu. 
Adiyuswa berarti juga mempunyai pilihan. 
 
Key Note Speakers 
 

1. Gubernur Lemhanas, Prof. Budi Susilo Soepandji: Peran Dan Pemberdayaannya Dalam 
Membangun Ketahanan Nasional 

Strategi Ketahanan Nasional (Asta Gatra): Geografi 
Demografi: Usia Dini, Usia Muda, Lanjut usia/Adiyuswa 
Sumber Kekayaan Alam 
Ketahanan Nasional tidak memperhatikan adiyuswa maka lama kelamaan ketahanan Indonesia akan 
runtuh. Adiyuswa bagian yang sangat penting untuk ketahanan Nasional. 
 
Strategi membangun ketahanan nasional: 
Kebijakan Pemberdayaan Lanjut usia menjadi SDM yang sehat dan tetap produktif 
Peningkatan pelayanan kesehatan 
Penyediaan lapangan kerja 



Memperkuat ketahanan keluarga = ketahanan nasional 
Triple Burden 
 
Pada tahun 2014, Indonesia, Ketahanan nasional harus mlihat trend dari tahun 1980 sampai 2020 
jumlah adiyuswa semakin membesar. 
 
Potensi penduduk lanjut usia, 23juta jiwa 9laporan pelaksanaan program kerja Komnas Lanjut usia tahun 
2012, 42% lanjut usia tidak produktif, 58% lanjut usia produktif 
Permasalahan lanjut usia: 
Kesehatan 
Fasilitas dan sarana kesehatan belum mampu mendukung 
Paradigma berpikir “lanjut usia tidak produktif lagi” 
Belum sepenuhnya mendapat perhatian secara layak dan proporsional 
Lanjut usia sebagai personal memory 
 
Masa kecil menghitung uang, besar menjadi pengusaha, saat adiyuswa mjd pengusaha besar 
Rudi Hartono, saat adiyuswa berfungsi secara diplomatik, untuk memberi tekanan diplomatik untuk 
membuat kebijakan;  
Lansia sebagai kekuatan nasional 
Dunia untuk segala usia 
Perubahan paradigma berpikir memandang lanjut usia 
Pola penanganan lanjut usia, service menjadi participation approach 
Pemberdayaan lanjut usia di berbagai bidang 
 

2. Kepala BKKBN, Prof. Fasli Jalal: Pembangunan Keluarga Untuk Mewujudkan Lanjut Usia 
Tangguh 

Data demografi penduduk Indonesia proyeksi WHO: Penduduk Indonesia berusia 60 tahun ke atas atau 
lanjut usia diperkirakan meningkat dari 18 juta jiwa di tahun 2010 menjadi 80 juta pada 2030, atau naik 
23% sampai 24%.  
 
Lanjut usia boleh saja dikategorikan sebagai bonus demografi kedua. Tetapi syaratnya mereka harus 
benar-benar produktif, meskipun kemungkinan itu kecil. Pasalnya jumlah lanjut usia di 2030 adalah 
mereka yang lahir sekitar tahun 1966, yang notabene berpendidikan rendah dan kualitas kesehatan 
kurang. Untuk menghadapi itu, harus ada upaya terobosan seperti yang dilakukan Jepang maupun 
Singapura yang saat ini menghadapi masalah penuaan. Meskipun kurang produktif, paling tidak lanjut 
usia tidak membebani. Faktanya dari 70 tahun lanjut usia, hanya 63 tahun sehat, sedangkan sisa 7 tahun 
sakit sakitan. 
 
Satu-satunya cara untuk menekan lonjakan penduduk lanjut usia adalah mengendalikan tingkat 
kelahiran. Namun, kenyataan bahwa beberapa program pengendalian penduduk dalam 5-10 tahun 
terakhir stagnan, kemungkinan itu sangat kecil. Tetapi, untuk lonjakan lanjut usia pada 2030, di mana 1 
dari 4 penduduk Indonesia adalah orang tua, tidak bisa dengan cara menekan kelahiran. Pasalnya, lanjut 
usia pada waktu itu adalah mereka yang sudah menikmati bonus demografi. Tetapi, banyaknya lanjut 
usia bukanlah suatu ancaman jika mereka produktif. 
 
Perubahan struktur umur penduduk: Daerah yang diwaspadai lonjakan lanjut usianya adalah 
Yogyakarta, di mana angkanya sudah hampir mendekati 12 persen dari total penduduknya. →Satu-
satunya propinsi ageing adalah DIY. 



 
Lanjut usia Tangguh: Lanjut usia tangguh adalah upaya agar meskipun telah berusia di atas 60 sampai 
70 tahun lanjut usia tetap produktif. Misalnya, memperpanjang usia bekerja bagi lanjut usia pensiunan 
di sektor formal, baik perusahaan maupun PNS, di atas 58 tahun dan 60 tahun. Mereka diberikan 
berbagai pelatihan, sehingga masih bisa bekerja sampai 10 tahun berikutnya setelah pensiun. Baik itu 
pindah kerja baru dengan pelatihan keterampilan atau melanjutkan kelebihan, ketrampilan dan 
pengalaman yang sudah dimilikinya. Mereka bisa dipersiapkan menjadi kader keliling untuk 
mengampanyekan berbagai hal. 
 
Sedangkan untuk lanjut usia 70 sampai 80 diharapkan masih mandiri, artinya bisa mengurus dirinya 
sendiri. Baru di usia 80 tahun ke atas hampir sebagian besar membutuhkan pendampingan melalui 
pengembangan home care atau pengobatan di rumah. Menciptakan pakar geriatri yang sekarang 
jumlahnya masih minim, menyiapkan tenaga provider yang bisnisnya melayani orang tua atau pelayanan 
di luar keluarga. 
 
Namun demikian, semua upaya ini harus didukung dengan kemampuan kesehatan, dan fasilitas publik 
yang mendukung lanjut usia bisa berkarya. Mulai dari jalan, jembatan penyeberangan, transportasi 
publik, dan lainnya. Upaya lainnya adalah intervensi sejak awal siklus kehidupan manusia. Dimulai dari 
program 1000 hari pertama kehidupan, yaitu intervensi gizi yang memadai sejak dalam kandungan, saat 
bayi, balita, dan wajib belajar. Intervensi 1000 hari pertama penting karena penelitian menunjukkan 
balita yang kurang gizi kecenderungan menderita penyakit degeneratif di masa tua. 
 
Diharapkan lanjut usia lebih sehat, sehingga tidak menarik anggota keluarga, khususnya perempuan, 
untuk merawat mereka. Sebab, di masa bonus demografi nanti diharapkan lebih banyak perempuan 
bekerja di sektor formal. 
 
Tujuh dimensi lansia tangguh adalah modalnya yaitu: 
Dimensi  fisik  
Dimensi  Sosial 
Dimensi Spiritual 
Dimensi Vokasional (Profesional) 
Dimensi  Emosional 
Dimensi  Lingkungan 
Dimensi  Intelektual 
 

3. Ketua Komisi Kedokteran AIPI, Prof. Sjamsuhidayat: A History Through the Evolution of 
Longevity 

Kita diingatkan bahwa sudah 130 tahun evolusi berjalan, bahwa akhir2 ini akan menjadi beban dan 
defisit terutama dari SDA dan beberapa negara akan defisit sehingga negaranyanya akan tutup. 
 

4. President Direktur PT Sido Muncul , Bapak Irwan Hidayat: Industri Herbal  
Berbasis Penelitian Dari UKM Menjadi Perusahaan Terbuka 
Bapak Irwan Hidayat membagikan kisah suksesnya dalam perjalanan PT. Sido Muncul, industri herbal 
berbasis penelitian dari Usaha Kecil Menengah menjadi perusahaan terbuka.  
PT. Sido Muncul awalnya merupakan perusahaan keluarga dan berkembang menjadi perusahaan 
terbuka pada tahun 2014.  
 



Bisnis itu seperti usaha manusia yang penuh dengan kerja keras, kegagalan, sakit hati, namun pada 
akhirnya akan menuai hasil. Konsumen tidak dituntun oleh rasionalisasi, namun lebih mengarah ke alam 
bawah sadar atau subconscious mind. 
  
Kunci kesuksesan saya adalah imaji, ketekunan, dan percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Dibalik setiap 
kerja keras, ada invisible hand yang membantu kita untuk mencapai tujuan baik. Apabila yang Anda 
lakukan berguna bagi orang lain, maka usaha yang dijalani akan langgeng. Semboyan: Rasional, Aman, 
Jujur 
Diskusi dan Tanya Jawab 
 
Pertanyaan: 
1. Bapak Pujo Iman Santoso, Senam Terra Indonesia 
Pendekatan siklus hidup. Lansia yang muncul saat ini tidak memenuhi istilah siklus hidup kaerena banyak 
lansia yang hidup mejadi beban. Aapa solusinya dengan pendekatan siklus hidup ini. Seleuruh siklus 
harusnya berjalan dengan lanscar, dan kalau berjalan dengan lancar maka tidak akanan ada masalah. 
Bagaimana soulusinya untuk masalah ini. Tentang herbal Indonesia, teknik herbal sekarang ditinggalkan. 
Bagaimana mendukung teknik herbal? 
 
2. Evi N. Arifin 
Isu lansia merupakan isu yang penting, dan isu ageing population sudah menjadi trend dalam 
sustainable development 2015. Tentang perubahan paradigma terkait dengan ketahanan lansia yaitu 
from realibilty to asset, 2. Menabung: Untuk masa depan menabung adalah penting tetapi kalau akngka 
inflasi lebih tinggis maka tabungan tidak akan berarti apa2, oleh itu anjuran menabung harus didiring 
dengan perbaikan inflasi, 3. Tentang Katarak: orang2 dengan kecacatan  
 
3. Krimson dari Komda Lansia Wonosobo 
Menawarkan referensi berupa CD isinya paduan suara lansia kepada pembicara dan moderator. 
Mengundang Pak Irwan Ke Wonosobo. 
Prof Budi Susilo juga ke Wonosobo untuk HLUN. 
Minta files. 
 
4. Suparman LLI Depok 
Himbauan untuk Lemhanas dan BKKBN. 
Permasalahan untuk kalangan bawah / golongan miskin untuk memperhatikan: 
Adiyuswa yang potensial agar diberikan bekal 
Adiyuswa yang potensial profesional agar bisa ditempatkan 
 
Jawaban: 
Prof. Budi Susilo  
Tentang Siklus Ekonomi secara makro. Secara ekonomi, paparan aset : harus dari muda dibina seperti 
mengenai hobi dan berbicara sehingga ketika tua menjadi aset. 
Karakter yang diperlukan: Lansia jangan dilihat dari fisiknya saja tapi juga dilihat dari pengalamannya. 
Lansia jangan dilihat sebagai laskar yang tidak berguna tapi harus dilihat sebagai aset. 
 
Prof Fasli  
Pendekatan siklus hidup: 1000 hari pertama masa setelah kelahiran harus dibina. 
Lansia yang peduli. Lansia sebagai aset, bermanafaat terus. 
 



Bapak Irwan 
Komda Lansia Wonosobo tk 0817 127 047 Yuni, 0816 777 039 Resi 
 
Prof. Sjamsu 
Komda Lansia Wonosobo tk  
Mau tidak mau kelompok usia lanjut merupakan beban. Beban ditanggung dirinya sendiri, oleh karena 
itu lansia juga harus sehat aktif produktif dan  hepi. 
Yg penting harus produktif. Maka harus melihat dari semua aspek yang bermanfaat dan juga dari 
seluruh siklus hidup. 
Jamu harus aman, jamu berbeda dengan obat yaitu jamu untuk bagaimana meningkatkan daya tahan. 
 
Prof. Tri Budi  
Penting memanfaat adiyuswa karena pengalamannya dan kata2 bijaknya 
Pendekatan siklus hidup 1000 hari pertama adalah penting 
Perlu bagaimana mempersiapkan anak2 dan remaja dan muda mudi supaya menjadi lansia yang 
produktif 
Bagaimana pemberdayaan adiyuswa untuk semua pendidikan 
Lansia akan menjadi bebabn, yang penting lansia harus mandiri tetapi peran keluarga dan masyarakta 
tidak kalah penting 
 
Diskusi Panel 
 
1. Ibu Sofie Sarwono 
Ibu sebagai teladan. 
 Beliau sangat menghargai perubahan istilah Lansia menjadi ADI YUSWA karena menjadi lebih 

terhormat  
 Menjelaskan pengalaman di bidang organisasi, pengalaman bekerja sebagai penyiar, sebagai 

pengelola panti asuhan, sebagai pendidik/guru, mendirikan sekolah SMA di Tegal dan  sebagai 
Ibu Rumah Tangga dalam membesarkan dan mendidik 7 orang anaknya.  Pengalaman ini 
membawa beliau sebagai anggota DPR dan ketua PKBI  

 Beliau mengamati bahwa jika para wanita yang beprofesi melupakan kodratnya sebagai wanita 
akan datang musibah.  

 Sebagai Adi Yuswa  saran beliau untuk para orang tua adalah memberi contoh dengan bercerita 
disertai doa.  

 
2. Dr. Kahar Tjandra 
Senantiasa bersyukur, berfikir positif dan well planned. 
Selalu berbagi. 
 Pengalaman masa kecilbeberapa kali putus sekolah dan harus bekerja sendiri untuk membiayai 

sekolahnyamenjadikan dia seorang pekerja keras yang sukses membangun perusahaannya di 
bidang farmasi. Ternyata dia sudah menerapkan 10 inspirasi  Dr Shigeaki Hinohara ditambah 
dengan selalu bersyukur dan berpikir positif.  

 Prinsip hidup menghargai orang tua, kerja keras, disiplin dan tidak mengeluh  
 Untuk menjaga kesehatan diantaranya melalui olah raga rutin, hidup sederhana dan selalu 

minum air putih.  
 
 
 



3. Dr. Boenjamin Setiawan  
Ada  lima proses penuaan yang masing terdiri dari 5 teori patogenesis, 5 faktor pengaruh, 5 faktor gaya 
hidup, 5 penyakit utama dan 5 upaya tindakan atau pengobatan. 
 
Teori patogenesis terdiri dari teori genetik yang membahas mengenai kerusakan DNA, teori Reactive 
Oxygen Species (ROS) yang membahas kerusakan sel akibat oksidasi, teori apoptosis, teori hormon yang 
memanfaatkan hormon pertumbuhan dan teori stem cell. 
 
Faktor pengaruh terdiri dari faktor kerusakan DNA, faktor gaya hidup, faktor Calorie Restriction and 
Adequate Nutrition (CRAN), faktor gen atau keturunan dan faktor mental, psikologis dan stress. 
 
Yang paling mudah dipengaruhi adalah faktor gaya hidup .Pertama, adalah CRAN (Calorie Restriction and 
Adequate Nutrition). Dengan mengurangi kalori dan melakukan puasa teratur maka umur manusia bisa 
bertambah 30 – 40 tahun. Kedua, minum obat antiaging seperti antioksidan, DHA, hormon 
pertumbuhan dapat memperpanjang usia 20-30 tahun. Ketiga, gerak badan dan olah raga teratur (lari 
pagi) dapat menambah usia 20-30 tahun. Sedangkan,  sifat optimis banyak ketawa, bergembira dan 
berlibur teratur serta melakukan pemeriksaan  secara teratur mampu memperpanjang umur   antara 15 
dan 20  tahun.  
 
Sedangkan lima penyakit utama kaum lansia adalah pertama penyakit Kardiovaskuler, Atherosklerosis, 
Tekanan Darah Tinggi mengakibatkan AMI dan Stroke.Kedua, kanker, karena mekanisme kekebalan 
tubuh lansia menurun. Ketiga, infeksi, terutama Bronchpneumoni karena imunitas menurun.Keempat, 
Osteo-arthritis dan kelima diabetes. 
 
Adapun panca tindakan atau pengobatan yang dapat dilakukan pada kaum lansia antara lain berupa 1) 
Terapi Gen, tetapi  masih lama pelaksanaannya, 2) Suplementasi hormonal, tetapi saat ini masih 
kontradiktif 3) Modulasi Nutrisi atau you are what you eatatau CRAN. Ini yang paling murah dan 
dianjurkan. 4) intervensi dengan  antioksidan idan dan lain-lain molekul (Q10, Glisodin dll). 5) Transfusi 
Stem Cell (EPC, Adipose DMSC, dll) 
 
Terapi stem cell saat memang masih mahal.  Mahal karena stem cell harus dipisahkan dan 
dikembangbiakan. Dikembangbiakan mahal karena penelitian tersebut mahal dan kebanyakan dilakukan 
di Barat. 
 
Khusus tentang stem cell, beliau menjelaskan secara rinci, jelas dan menarik. Stem cell merupakan sel 
pembangun setiap organ dan jaringan tubuh. Dalam tubuh terdapat 100 triliun sel somatik. Stem cell 
merupakan cell yang belum berdeferensiasi, dan dalam kondisi tertentu dapat berploriferasi menjadi 
berbagai tipe sel dengan fungsi khusus misalnya membentuk sistem saraf, tulang, kulit, jantung, organ 
indokrin, dlll. Cell tersebut dapat diambil dari embrio, serta tali pusat .Terdapat berbagai metoda untuk 
mengisolasi ítem cell. Stem cell harus disimpan pada suhu minus 190 derajad Celsius. Dalam dunia 
kedokteran, cell tersebut dapat digunakan untuk terapi: kanker darah, diabetes dan penyakit-penyakit 
degeneratif. Dengan demikian, cell tersebut dapat diterapkan untuk peremajaan cell – cell organ yang 
mengalami penuaan. 
 
4. Dr. HC. Mochtar Riady 
Globalisasi: Pusat perekonomian dunia telah pindah dari Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik dan yang 
berperan adalah AS dan Cina. 
 



Beliau menyampaikan 3 hal kekurangan Indonesia yang mengakibatkan high cost ekonomi dimana 
import lebih besar dari export yang sebagian besar adalah bahan mentah. Untuk mengatasi hal tersebut 
tidak lepas dari pembangunan infrastruktur yang menggunakan baja. Oleh karenanya diperlukan banyak 
pabrik semen dan memproduksi baja paling tidak 20 juta ton per tahun.  
 
High cost economy: melemahkan daya saing dengan bangsa lain. 
Kelemahan kita merupakan tantangan untuk kita berkembang. 
 
Bagaimana tantangan bisnis berkembang di Indonesia. 
 
5. Letjen. Purn. Sayidiman Surjohadiprodjo 
Jati Diri bangsa Indonesia adalah Pancasila: Jadikan Pancasila menjadi kenyataan di Bumi Indonesia, 
bukan hanya menjadi semboyan atau slogan belaka.  
 
Sebagaimana dikatakan Bung Karno, Proklamator NKRI dan yang mengajukan konsep Pancsila dalam 
Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 1 Juni 1945, beliau bukan 
perumus Pancasila melainkan beliau telah menggali Pancasila dari akar-akar kehidupan bangsa 
Indonesia ketika mencari dasar yang tepat untuk negara yang akan dibangun.  
 
Karena berasal dari akar-akar kehidupan bangsa, maka Pancasila adalah Jati Diri bangsa Indonesia. 
Negara yang berdiri atas dasar atau fundamen Jati Dirinya akan eksis sepanjang zaman. Akan tetapi itu 
memerlukan Pancasila menjadi kenyataan dalam kehidupan bangsa, tidak cukup hanya dibicarakan atau 
menjadi semboyan belaka.  
 
Untuk mencapai itu di masa sekarang bukan hal yang mudah karena besarnya perbedaan antara kondisi 
Negara sekarang dengan yang dikehendaki Pancasila. Sebab ternyata sejak Negara Republik Indonesia 
ada pada 17 Agustus 1945 hingga kini belum pernah ada usaha yang sungguh-sungguh dan serieus untuk 
menjadikan Pancasila satu kenyataan atau realitas,hanya dan baru sebgai wacana, tulisan 
atausemboyan belaka.Apalagi sejak terjadi Reformasi pada tahun 1998 bangsa Indonesia makin jauh 
dari Pancasila. Dan ada golongan-golongan yang amat berkepentingan dengan kondisi Negara sekarang 
yang kurang sesuai dengan Pancasila. Mereka menikmati banyak keuntungan dalam kondisi sekarang 
dan pasti akan mempertahankannya. Mereka tidak banyak peduli bahwa Rakyat tidak kunjung membaik 
kesejahteraannya, asalkan mereka sendiri memperoleh banyak manfaat. Untuk itu mereka tidak segan 
atau ragu-ragu untuk melakukan aneka ragam penyelewengan, khususnya korupsi. 
 
Prioritas dalam penegakan Pancasila adalah: 
 
Pertama, Untuk menjadikan Pancasila kenyataan di bumi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 harus 
dikembalikan sebagai konstitusi yang berjiwa dan bersikap Pancasila.  
 
Kedua, berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang telah diperbaiki kembali, kehidupan bangsa harus 
dikembangkan dengan semangat dan suasana Kebersamaan atau Gotong Royong. Harus dihilangkan 
sikap individualisme – liberalism yang menjadi ciri masyarakat Barat.  
 
Ketiga, Rakyat harus makin Sejahtera hidupnya: Kebijakan ekonomi dan sosial yang berorientasi pada 
Rakyat banyak. Kemiskinan harus makin hilang dan rakyat di mana-mana hidup makmur dalam keadilan.  
 
Keempat, dibangun Sistem Politik berorientasi Rakyat Berdaulat dan Sejahtera.  



 
Kelima, harus kita tegakkan Kekuasaan Hukum.  
 
Keenam, Pendidikan harus kita selenggarakan secara baik. Meliputi Pendidikan dalam Keluarga, 
Pendidikan Sekolah maupun Pendidikan dalam Masyarakat.  
 
Bersyukur, beramal dan berikhtiar adalah hal-hal yang penting. 
Hari ini lebih baik dari hari kemarin. 
 

5. Prof. Emil Salim 
 
 Tokoh paling senior yang menjabat di pemerintahan dan merupakan sedikit di antara tokoh tiga 

zaman yang masih aktif berkarier hingga saat ini.  
 Beliau menyampaikan bagaimana hidup sebagai orang normal dan menjadi lebih baik dari 

kemarin al melalui makan yang seimbang; menggunakan otak trus menerus dan sikap hidup 
yang santai  

 
1. Makan: makan sebagai raja di pagi hari, siang hari makan sebagai pangeran, dan makan malam 
sebagai orang miskin. 
2. Gunakan otak mu: use your brain 
3. Sikap hidup yang santai tapi selalu berusaha supaya menjadi lebih baik dari hari kemarin. 
4. Enjoy your life. 
 
Siapkan diri kita. 
 
7. Daoed Joesoef 
Newton, ahli fisika Inggris abad 16, selalu sarapan dengan telur setengah matang, dan tepat waktu 
sehingga dimasak sendiri. 
Sampai satu waktu, dia salah memasak jam tangannya 
Ketahanan nasional 
Pengaruh adiyuswa dalam variabel 
Kondisi kemampuan adi yuswa 
To be balanced antara body, mind, soul. Pikiran yang menentukan rasa sakit dari body dan soul. Asupan 
pikiran adalah membaca. Untuk bisa berpikir  
Perhatian pemerintah 
 
Ageing tapi harus selalu berfikir. 
Old thinker never dies, she/he is just fade away. 
 
8. Prof. JB Sumarlin 
Hidup ini penuh suka duka. 
Kerja keras dan bimbingan orang tua sehingga bisa berhasil. 
GBHN hilang dalam UUD 45: sehingga tidak ada pegangan dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang). Pegangan pembangunan menjadi tidak jelas karena hanya berdasarkan visi dan misi presiden 
yang terpilih. Juga tidak ada rambu-rambu Pancasila.  
 



Lanjut usia mempunyai peran penting bagi ketahanan nasional: lanjut usia bisa menularkan pendidikan 
kepada generasi muda supaya menjadi Pancasilais dan mempunyai sikap hidup Pancasila (kebersamaan, 
kekeluargaan dan gotong royong). 
 
Diskusi dan Tanya Jawab 
 
Pertanyaan: 
1. Bapak Pujo Iman Santoso 
Siapa yang kurang bersungguh-sungguh dalam Pancasila. 
Ilmuan sosial kurang bersungguh-sungguh dalam Pancasila. 
Tugas ekonom melahirkan sistem ekonomi gotong royong. 
 
2. Prof. Rio 
Ekonomi biaya tinggi, apakah kita tidak hanya menjadi pasar dan kita menjadi terjebak. 
 
3. Bapak Iskandar 
 
Ada rumor bahwa kita tidak mempunyai planning jangka panjang, bagaimana menurut para pembicara.  
 
4. Ibu Titi dari Depok 
Bagaimana generasi kita kelak menjadi adiyuswa yang baik jika sudah kehilangan jati diri Pancasila? 
 
Jawaban: 
 
1. Dr. HC Mochtar Riady: High cost economy: impor lebih besar dari ekspor. Untuk mengatasi high cost 
economy tidak terlepas dari infrastruktur, seperti baja. Harus membangun pabrik baja yang banyak 
untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kita. 
 
2. Jati diri bangsa: masyarakat berdasarkan Pancasila.  
Letjen Sayidiman S:  
Kita harus mengkaji ulang UUD 45 supaya kita mempunyai UUD yang betul betul sesuai dengan 
Pancasila.  
Gerakan pemantapan Pancasila: kaji ulang Pancasila, MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, 
dan MPR kembali memilih presiden. Di AS sendiri presiden dipilih oleh electro college secara tidak 
langsung. 
High cost economy: karena yang menjadi pemimpin Indonesia belum betul betul menjamin 
kesejahteraan rakyat dan prasarana masih minimal. 
Cara berfikir dan bertindak harus sesuai dengan kepentingan rakyat. 
 
Prof. JB Sumarlin: 
UUD 45 harus dikaji ulang sehingga ada GBHN sertta ada lembaga tertinggi negara yang menyusun 
GBHN dan yang mengangkat presiden. 
Kapan dan bagaimana untuk bisa melakukan kaji ulang tsb: harus secepatnya. 
Pemerintahan yang efektif, kuat, demokratis dan yang benar benar menjalankan amanah dalam 
Pembukaan UUD 45 (negara makmur sejahtera berdasarkan UUD 45). 
Semangat gotong royong dan kekeluargaan harus tetap berlangsung. 
 
 



Prof. Daoed Joesoef:  
Ilmuan sosial tidak berusaha dalam Pancasila. Silahkan baca tulisan Prof. Daoed Joesoef. 
To have more, to be more: pembaruan dalam sistem pembangunan nasional. 
 
 
Hari Ke Dua, 4 Mei 2014 
 
Rangkuman Seminar Hari Ke Satu Oleh Ketua Panitia 
 
Sambutan Ketua II Komnas LU 
 
Komnas LU menyambut gembira inisiatif ini karena merupakan pemupukan suatu kesadaran tentang LU. 
Karena LU merupakan siklur hidup. 
 
Kondisi LU: Penuaan penduduk, trend, tercepat terjadi di negara2 berkembang, permasalahan 
kesehatan, ekonomi dan sosial yang terus meningkat. Setiap 2 detik ada orang ynag memasuki usia 
lanjut. Separuh penduduk lansia ada di Asia dan Indonesia urutan keempat. Kondisi sosial ekonomi 
memprihatinkan. UHH meningkat, angka kelahiran menurun. Lansia Indonesia tidak suka menganggur, 
masih terus bekerja.  
Mainstreaming masalah LU belum prioritas di negara2 berkembang. 
LU harus menjadi aset, bukan beban. Untuk itu LU harus tetap sehat dan aktif. 
PBB : lansia potensial, aktif ageing, peningkatan kesejahteraan lansia, RAN namun implementasinya 
masih minim. 
 
Diskusi Panel 1 
 
1. Prof. Siti Setiati: Menjawab Tantangan Permasalahan Sindrom Geriatri di Indonesia 
 
Populasi lanjut usia dunia mengalami peningkatan. Satu diantara sepeuluh orang sekarang sudah berusia 
60+. Pada tahun 2050 proporsi ini akan meningkat dua kali lipat. Di Indonesia sendiri, populasi lanjut 
usia di Indonesia juga semakin meningkat. 
 
Implikasi peningkatan populasi lanjut usia: penyakit tidak menular (non communicable disease), 
maltreatment, kebutuhan perawatan kesehatan jangka panjang, sistem pelayan kesehatan yang khusus 
→ pasien geriatri: permasalahan karakteristik pasien geriatri → sindroma geriatri (penyakit atau 
gangguan yang dialami: 14 i). 
 
Sindrom geriatrik adalah permasalahan yang kompleks dan mencakup aspek biopsikososial. Masing-
masing sindrom memiliki hubungan satu sama lain, dan merupakan prediktor buruk terjadinya 
perburukan kesehatan, komplikasi penyakit, disabilitas, hingga mortalitas. Oleh sebab itu, sindrom 
geriatrik harus dideteksi secara dini dengan evaluasi yang menyuluruh dan komprehensif. Beberapa 
terapi penting yang telah terbukti manfaatnya adalah intervensi gigi dan latihan fiisik, namun dosis dan 
intensitasnya perlu disesuaikan untuk masing-masing individu.  
→ Pengelolaan pasien geriatri: holistik, interdisiplin dan kontinu. 
 
2. Dr. Martini Wiwi Nasrun: Mencegah dan Menangani Demensia dan Depresi 
Memakan biaya tinggi kalau sampai terkena, beban yang ditanggung keluarga luar biasa. 



Masalah demensia dan depresi: tinggi biaya, tinggi disabilitas, tinggi beban, mangkir kerja, marah-
marah, mudah sedih, kecewa, frustasi. 
Pertumbuhan jumlah orang dengan demensia dan depresi kebanyakan di negara2 menengah ke bawah. 
Biaya demensia 604.000.000.000 USD. 
Kalau ingin mencegah demensia adalah pada orang diabetes. 
Faktor-faktor terkait penyakit alzheimer: faktor2 resiko (deprsi, diabetes, trauma), faktor genetik ( 
Dampak medis, psikologis dan sosial. 
Demensia: kemunduran mental progresif, defisit berbagai fungsi kognitif. 
Pemakaian obat-obatan: efek pada memori, atensi,fungsi harian, membantu menstabilkan, tidak 
memperbaiki penyebab penyakitnya, harus dikombinasikan dengan jenis terapi lainnya. 
Demensia bisa dicegah. 
 
Gangguan depresi: pada orang diabetes gangguan depresi lebih tinggi. 
Gangguan depresi pada lansia tidak selalu kelihatan. 
Yang sering muncul adalah rasa bersalah dan gangguan simtomatik. 
Mengurangi stres:  
Salam-sapa-senyum-sabar-syukur-sayang-sholat 
Depresi yang berlarut2 merusak otak, case management penting sekali dengan program2 terstrukutr 
untuk menanggulangi demensia. 
 
Day care adiyuswa: masih berjalan. 
 
Mitos bahwa pikun adalah normal itu salah karena pikun yang muncul dibawah umur 100 tahun tidak 
normal jadi jangan diabaikan. 
 
Cegah dan obati depresi, diabetes, kolesterol; enyahkan penyakit demensia, 
 
Tantangan demensia bisa melalui budaya seperti budaya herbal. 
Promosi dan prevensi: sinergitas. 
 
Upaya bersama menuju masyarakat sehat dan aman. 
 
3. Prof. Jahja Kisjanto: Mencegah dan mengatasi Gangguan Kardio Vaskuler  
Jangan tunggu sesak nafas, tapi check sedini mungkin  
Gagal jantung  
Valvular heart desease  
Rythm disorder – irama tergangu paling banyak  
Penyebab kematian terbesar kardiovaskuler: 
Middle income country : stroke, coronr, sumbatan 
Faktor resiko : umur, gender. Hipertensi, Diabete, choletrol tinggi, merokok , obesitas, sedentary life 
style, metabolic syndro, strss. 
Deteksi plaquues 33 th sudah ada plaques 
17 th sudah ada plaques . Deteksi PDAYstudy patological determinants of atherosclerosis in Youth. 
Vascular ageing : Aterial stifness memperpendek telomres 
Faktor risiko utama, umur, teknanan darah kolesterol, merokok. Ada 200 faktor risiko  
Non invasive methode Deteksi atero skleosis  ABI, IMT, CT,MR, FMD 
Ada Pedoman kardiogeriatric departemen of brazilian Cardiology Society 
 



4. Prof. Ichramsjah A. Rachman dan Dr. Ichnandy A. Rachman: Mencegah dan Mengobati  
Osteoporosis di Indonesia 
Osteoporosis penurunan masa tulang Makin meningkatnya jumlah lansia  menyebabkan meningkatnya 
kejadian osteopenia - osteoporosis dan  meningkatnya   kejadian PATAH TULANG OSTEOPOROSIS   
PENURUNAN KWALITAS HIDUP  dan SANGAT TERGANTUNG PADA ORANG ORANG disekitarnya. 
Osteopenia adalah suatu keadaan dimana massa tulang sudah sangat berkurang, dan dapat  
menyebabkan  terjadi perubahan arsitektur tulang sampai keambang patah tulang tanpa diikuti keluhan 
klinis  disebut tulang osteoporosis (keropos tulang). Pengeroposan tulang  terjadi secara diam diam 
Diagnosis osteoporosis karena tidak ada gejala klinis yang jelas, pada saat anamnesa ditekankan pada  
pasien mengenai perubahan tinggi pasien, asupan kalsium, obat2 yang diminum, aktivitas sehari hari, 
paparan matahari, lama menyusui, merokok dan kosumsi alkohol serta adanya nyeri sendi lutut, tak 
stabil dalam berdiri dan duduk tegak.   
Pemeriksaan  dimulai dari  pemeriksaan radiologik, pemeriksaan USG, pemeriksaan densitometer, 
jawaban pertanyaan 1 menit dari PERWATUSI, FRAX Indonesia dan penelitian di Kebidanan RSCM  
terbukti apabila terjadi  penurunan tinggi wanita Indonesia  sebanyak 3 cm dari tinggi selama 5 tahun 
berselang  maka sudah ada tulang yang osteoporosis. 
Anamnesa tinngi badan asupan kalsium, kehamilan/menyusui, haid, aktivitas paparan matahar. Gaya 
hidup penyakit kronis, rokok, fraktus, obat obatan 
Nyeri sendi, susah berdiri, sulit duduk tegak .  
Pemeiksaan densitometer Gold standard. Plg akurat densitometer double action 
65th, post menopause, kelainan tlg punggung, memakan obat, dibetes, gagal ginjal 
Tulang utama tlg punggung, panggul dan pergelangan tangan. 
 
Kejadian osteoporosis terjadi pada usia lebih muda yang dihubungkan dengan perubahan gaya hidup 
anak muda.  
 
Di dunia kejadian osteoporosis  lebih banyak  pada wanita (1 dari 3 wanita) dibandingkan pria (1 dari 5 
pria), 
 
Indonesia dinyatakan 2 dari 5 orang Indonesia terancam osteoporosis. kejadian osteoporosis pada pria 
5-25% dan wanita 25-50%  
 
Kejadian patah tulang osteoporosis dari data PEROSI-IOF WHITE PAPER adalah 49,2 -54,6%  Dinyatakan 
juga bahwa resiko PATAH TULANG OSTOPOROSIS DI ASIA PALING TINGG YAITU 5 x PADA TAHUN 2050. 
Primer : Keropos tulang osteoporosis yang terjadi dalam kehidupan normal perempuan maupun laki-laki 
disebabkan penurunan hormon secara normal yaitu menopause pada perempuan usia 50 tahunan  dan 
Andropause pada pria usia 65 tahunan yang diperparah dengan makin tuanya jaringan kita. 
Osteoporosis sekunder - keropos tulang yang dihubungkan dengan penyebab tertentu seperti penyakit 
dll.  
Pencegahan osteopenia  dan osteoporossi dimulai dari usia muda al: asupan kalsium 1000mg/hari, 
asupan makanan dari kedele (Fitoestrogen), aktivitas fisik, pertahankan haid teratur - cegah obat yang 
meniadakan haid rutin, paparan matahari singkat  pagi dan sore hari (Vitamin D), gaya hidup dengan 
membatasi –rokok, alkohol, minuman berkarbonat, hindari pemakaian obat2an dalam jangka lama yang 
menurunkan massa tulang, senam pencegahan osteoporosis dan senam osteoporosis serta pengobatan 
osteoporosis yang terbukti meningkatkan massa tulang. PERWATUSI menyebarluaskan pelaksanaan  
senam pencegahan osteoporosis dan senam osteoporosis kepada masyarakat  
Pemberian hormon pengganti estrogen dosis rendah digabung senam beban & kalsium  telah direliti dan 
terbukti sangat baik dalam peningkatan kwalitas hidup dan pengatasan osteoporosis. Pemberian harus 



kontrol dokter dan pembatasan usia 60 tahun dianut oleh beberapa senter.  karena ancaman kejadian 
keganasan pada payu dara.  Jika ada kontraindikasi hormonal kimia dapat diberikan Fitoesrtogen 
(estrogen tumbuh2an yang telah diakui IMS 2008 sebagai sumber estrogen ) digabung senam beban dan 
kasium juga terbukti meningkatkan massa tulang.  Obat lain yang juga bermanfaat dan telah diteliti 
adalah golongan-bifosfont, SERM, Kalsitonin, golongan strontiumrenalate, anabolic steroid dan akhir 
akhir ini dengan stem sel 
PERLUNYA secara aktif mencegah kejadian osteoporosis dalam menyambut pertambahan penduduk dan 
peningkatan usia harapan  hidup di Indonesia dengan   mengetahui  keadaan  tulang  kita saat ini 
(diagnostik dini).  Bersama PEROSI – PERWATUSI – MASYARAKAT -PEMERITAH  kita usahakan bersama 
agar manusia Indonesia bebas dari ancaman osteoporosis dan ancaman patah tulang osteoporosis 
menuju masyarakat Indonesia bertulang sehat  dan kuat. 
 
Catatan: Kafein, minuman bersoda, terpapar matahari pagi. Pengobatan, HRT mengurangi massa tulang, 
dan mengurangi resiko patah. HRT bisa meningkatkan stroke dan kanker payudara. 
Terapi hormon menyebabkan kegemukan , darah tinggi, tumor payudara. 
Testosteron bisa menyebabkan kanker prostat. 
 
5. Prof. Lindawati Kusdhany: Mencegah dan Mengatasi Gangguan Gigi Dan Mulut 
Jumlah gigi pada lansia <20  71% 
Meningkatnya jumlah lansia melambangkan meningkatnya  kemakmuran penduduk Indonesia tetapi 
dilain pihak dihadapkan pula  dengan peningkatan penyakit  sistemik yang menyertainya   akan 
memperparah kondisi gigi dan rongga mulut lansia, disamping adanya proses menua  pada gigi dan 
rongga mulut 
RISKESDAS 2007, proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas  dengan  fungsi gigi normal hanya 41,2%. 
Proporsi kehilangan  gigi penduduk usia 65 tahun ke atas  sebesar 17,6%.  Adanya hubungan antara  
kesehatan gigi dan mulut dengan kualitas hidup lansia.  
 Hilangnya gigi berhubungan dengan  kesulitan makan, rasa sakit, stres dan kesulitan dalam 
bersosialisasi.  
Kualitas hidup lansia  yang optimal dapat dicapai  tidak hanya dengan  memperhatikan kondisi umum 
kesehatan lansia tetapi juga dengan memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. 
 Kebijakan WHO, kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dan penting  dari kesehatan 
umum.  
Lansia rentan mengalami karies akar gigi dan penyakit  jaringan penyangga gigi selain kondisi 
berkurangnya air liur dan menipisnya mukosa mulut serta resorpsi dari tulang alveolar yang akan 
memperparah kondisi gigi dan mulut lansia mengurangi asupan makanan. 
Pencegahan  : Pemeliharaan kebersihan mulut yang optimal, aplikasi fluor secara rutin, kontrol rutin 
kondisi gigi dan mulut dan masalah berkurangnya air liur serta kontrol penyakit sistemik yang diderita 
lansia. 
Konseling dengan ahli gizi akan sangat membantu jika berkurangnya keinginan makan karena kurangya 
kemampuan indra penciuman dan pengecapan  lansia.  
Penggunaan gigi tiruan mengurangi kerutan muka/kelihatan tua. Jika tidak dijaga kebersihannya dapat 
terjadi stomatitis. 
Xerostomis mengakibstkan  caries, heliostosis  
Kelain sendi Temporo mandibularis 
Adanya hubungan kelainan jaringan periodontal dan penyakit kardiovaskuler.   
penyakit kardiovaskuler memperberat kelainan jaringan periodental.  
Diabetes – caries, penyakit periodental sekresi air liur, penyembuhan lambat, kegoyangan gigi, reseopsi 
tulag alveolar 



Demensia  penyakit periodontal. Yg tdk memakai gigi tiruan  risiko demensia 9% dgn yng 
mempunyai gigi asli dan fungsi pengunyahan optimal  
Osteoporosis juga terjasi di tlg rahang.  resiko meningkat  
Peran keluarga sangat penting utk kontrol. Drg sangat penting pemeriksaan secara komprehensif   
Catatan: Lansia yang giginya kurang 71%. 
Dampak proses menua pada rongga mulut. 
Keausan gigi,resesi gingiva 
 
6. Prof. Hari Isbagyo: Mencegah dan Mengatasi Osteoartritis 
Sejalan dengan pertambahan usia maka akan terjadi perubahan baik fisik maupun psikologik dan sosial. 
Proses menua sesungguhnya dimulai sejak saat pertumbuhan dan perkembangan dalam rahim yang 
sebenarnya merupakan perubahan yang bersifat alamiah. Menua (menjadi tua) adalah suatu proses 
kemunduran fungsi organ-organ tubuh yang progresif. Proses ini yang sering disebut sebagai 
homeostenosis, mulai terlihat pada umur 30-an tahun berjalan secara bertahap dan progresif. 
Penurunan fungsi ini berjalan secara independent dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, nutrisi, 
kebiasaan hidup, selain oleh faktor genetik. Modifikasi dari faktor-faktor di atas terbukti dapat 
memperlambat proses tua. Penurunan fungsi atau sistem yang mendadak selalu disebabkan oleh 
penyakit, bukan proses tua. 
 
Usia lanjut merupakan pula salah satu faktor yang berperan pada tulang rawan sendi.  
 
Diperkirakan 40 % dari penduduk dunia yang berusia lebih dari 70 tahun akan menderita osteoartritis 
lutut. Sebesar 80 % dari penderita osteoartritis lutut akan mengalami keterbatasan  gerak dan 25 % 
diantaranya tidak dapat melakukan aktifitas harian utama. 
Sama2 pada wanita, lansia, lokasi sama beberapa faktor resiko. Beda pathogenesis—OA pada sendi, tlg, 
gejala klinilk silent disease OA gejala jelas. OP lokasi tertentu  
OA sendi degeneratif lbh cocok karatan sendi, berbagai sendi utamanya lutut. 
Gejala nyeri, kaku sendi, bengkak nyeri, bunyi2 sendi.  
Pengaruh terhadap ADL : menggegam , mengangkat, memasak, mencucui. Jalan, naik tangga, duduk 
berdiri, kaku leher 
Faktor risiko umur, seks, kondisi herediter, injuri olahragawan kegemukan.  
Pengobatan: kuatkan sendi, tetap gerakan sendi, kurangi faktor yang menyebabakan disabilitas, 
latihan.ekerxice, speda, aqua airobic, dansajangan fullneckcircling, tapi partial saja leg hug.obatnya 
paracetamol, glucosamin chondroitin utk jangka panjang , intra articulr injection, corticosteroid. Total 
joint Replacement 
Diet khusus utk OA tidak ada hanya terhadap obesitas – 
Menua (menjadi tua) adalah suatu proses kemunduran fungsi organ-organ tubuh yang progresif.  Proses 
ini yang sering disebut sebagai homeostenosis, mulai terlihat pada umur 30-an tahun berjalan secara 
bertahap dan progresif Penurunan fungsi atau sistem yang mendadak selalu disebabkan oleh penyakit, 
dan bukan oleh proses tua.  Berbagai organ tubuh akan mengalami perubahan akibat proses menua , 
termasuk pula pada sistem muskoloskeletal 
Penuaan merupakan salah satu faktor yang berperan pada tulang rawan sendi, walaupun terdapat 
perbedaan antara gangguan tulang rawan sendi akibat  proses menua dengan rawan sendi akibat 
osteoartritis, tetapi hasil akhirnya adalah terjadi kerusakan pada tulang rawan sendi, berupa penipisan 
tulang rawan sendi yang selanjutnya diikuti dengan gangguan pada struktur lainnya dalam sendi seperti 
sinovium, kapsul sendi, ligamen , tendon dan pada tulang sekitar sendi yang berakhir dengan deformitas 
sendi. 

Comment [RI1]:  



Osteoartritis (OA) yang dikenal pula sebagai pengapuran sendi, kelainan utamanya dimulai dari 
kerusakan tulang rawan sendi yang diikuti dengan pertumbuhan osteofit, penebalan tulang subkondral, 
peradangan sinovium, dan kerusakan ligamen. OA umumnya menyerang sendi penopang tubuh seperti 
sendi lutut, panggul, lumbal dan sevikal. OA dapat juga mengenai sendi jari tangan terutama sendi 
interfalang distal (DIP) dan proksimal (PIP). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan OA dimulai dengan 
kerusakan pada tulang rawan sendi yang berakhir dengan kerusakan seluruh organ sendi,  hasil akhir OA  
ialah sendi yang cacat.  
Faktor  risiko  yang   berperan pada osteoartritis  dapat  dibedakan  atas  dua golongan besar a.Faktor 
predisposisi umum :  antara  lain  umur, jenis kelamin, kegemukan,   heriditas,  
   hipermobilitas,  merokok, densitas massa tulang , hormonal   dan penyakit reumatik kronik 
   lainnya.  
b.Faktor  mekanik  :  antara lain  trauma,  bentuk  sendi, penggunaan  sendi yang berlebihan oleh karena  
pekerjaan/aktivitas. Berbagai faktor risiko tersebut ada yang dapat dimodifikasi sehingga dapat 
digunakan sebagai target untuk pencegahan osteoarthritis. 
Gangguan muskoloskeletal dan penyakit reumatik merupakan penyebab utama morbiditas di seluruh 
penjuru dunia terutama pada warga usia lanjut, mempengaruhi tingkat kesehatan dan kualitas hidup 
manusia, mengakibatkan perlunya biaya tinggi pada sistem kesehatan          
            
Diskusi Panel 2 
 
1. Prof. Meutia Farida Hatta Swasono : Lingkungan Budaya Ramah Adiyuswa 
Budaya mengajarkan kategorisasi,  antara lain yg membedakan tingkat umur,  antara adiyuswa dan pra-
adiyuswa  
Perubahan sosial-budaya yg dipacu oleh kecepatan perubahan iptek dan informatika menjauhkan jarak 
adiyuswa dan pra-adiyuswa. 
Utk memperoleh adiyuswa berkualitas, pemberdayaan mereka hrs ditingkatkan dg mengurangi  
ketertinggalan mrk dlm kemajuan iptek masakini.   
Sebagian adiyuswa  yg mempunyai keunggulan utk menyampaikan  pesan dan cita-cita pendiri negara  
agar dipahami oleh generasi muda yg bertugas membangun  dan memajukan Indonesia di masa depan,  
perlu diberi peluang  shg mereka dpt  menjembatani kekosongan filosofi pembangunan bangsa dan 
negara yg kini tampak makin meresahkan. 
Sesuai dg kondisinya, lingkungan budaya yg ramah adiyuswa adalah yg menghargai dan menempatkan 
adiyuswa pada  peranan  terhormat, a.l. sbg pendidik/guru, pemberi informasi, nasehat, penyuluhan,  
ttg berbagai hal dlm kehidupan, kearifan lokal warisan budaya bangsa,  jatidiri bangsa, filosofi dari 
pembentukan negara,  arah pembangunan  nasional, tugas Pemerintah, dll, agar  bangsa kita menjadi 
tuan di negerinya sendiri. 
 
2. Prof. Jatie Pudjoboedojo: PENILAIAN KEBUTUHAN LANJUT USIA ATAS KOTA RAMAH LANSIA 
WILAYAH SURABAYA  
Secara keseluruhan, Kota Surabaya telah memiliki kesiapan sebagai kota ramah lansia pada dimensi 
dukungan komunitas & layanan kesehatan, komunikasi & informasi, perumahan dan partisipasi sosial, 
namun beberapa dimensi masih perlu pembenahan. 
Demikian pula mengenai skala prioritas, semua kelompok menyarankan dukungan komunitas dan 
layanan kesehatan menjadi skala prioritas utama yang dikembangkan 
Perlu revisi UU/Perda terkait pengembangan bangunan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang 
mempertimbangkan akses untuk para lansia, 
Perlu memperbaiki terlebih dahulu pedestrian yang dekat dengan akses publik.  
Perlu menyediakan sarana transportasi yang memperhatikan keterbatasan fisik lansia  



Perlu loket pembelian tiket khusus untuk lansia.  
Perlu jembatan penyeberangan yang ramah lansia.  
Perlu dibuatkan Rumah Pelayanan dan Kegiatan Lansia yang terintegrasi  
Perlu aktifitas terpadu antara lansia dan generasi muda.  
Perlu ditayangkan di tempat umum slogan-slogan yang menuntun kesantunan generasi muda pada 
lansia  
Perlu program penyiapan anak sejak usia dini untuk menghormati dan menghargai orang tua dengam 
memasukkan materi dalam kurikulum mulai dari pendidikan usia dini (PAUD). Kurikulum yang dibangun 
tidak hanya teori namun ada interaksi dengan lansia  
Perlu dibentuk forum komunikasi antara panti werdha se-Surabaya  
Perlu dibuka peluang kerja sesuai potensi serta minatnya dalam upaya mendukung aktualisasi diri lansia  
Perlu monitoring dan evaluasi layanan kesehatan baik posyandu lansia maupun puskesmas  
Perlu layanan terpadu untuk poli geriatric yang mencakup pelayanan psikiatrik dan psikologik sehingga 
lansia tidak perlu berpindah dari satu poli ke poli lainnya.  
 
3. Dr. Fatmah: SEHAT DAN BUGAR DI USIA LANJUT 
Biasakan pola hidup GIZI SEIMBANG melalui pengaturan variasi makanan, pola hidup bersih, dan 
beraktivitas fisik serta NILAI STATUS GIZI sendiri dengan menimbang berat badan secara rutin agar 
tubuh menjadi sehat dan bugar . 
 
4. Prof. Rio Sofwanhadi:  Menjadi AdiYuswa Sehat dan Bahagia dihari tua 
 

Tahapan Kehidupan Duniawi
Lahir->Tumbuh->Tua->Sakit->Mati

 
8 Pedoman menjadi adiyuswa sehat dan bahagia: 
 
1. Mengurangi konsumsi terutama karbohidrat dan lemak.  
2. Makan sayuran/antioxidants, vitamins, minerals, trace elements. 
3. Melakukan olahraga sedang secara teratur. 
4. Melakukanlah medical check up teratur. 
5. Menyeimbangkan hati nurani dg rasio. 
6. Menjaga  silaturahmi dengan teman dan keluarga. 
7. Menciptakanselalu harapan baru dan hiduplah dengan makna 
8. Bertindak sesuai tuntunan YME.  
 
 



5. JKN Bagi AdiYuswa Aktif: Prof. Hasbullah Tabrany  
Dalam Urusan AdiYuswa, Indonesia Lebih Buruk dari Amerika karena:  
Hanya sekitar 10% AdiYuswa memiliki pendapatan pensiun bulanan (PNS, TNI/POLRI, segelintir peg 
BUMN) 
Separuh AdiYuswa tidak memiliki jaminan kesehatan. 
Bayar sendiri biaya rawat inap, yang memiskinkan. 
 Hampir dipastikan sebagian besar yang tidak memiliki jaminan tidak berobat memadai jika sakit. 
Hampir separuh AdiYuswa mengalami disabilitas. 
Namun, asuransi j anka gpanjang (long‐term care) BELUM DIKONSEP 
 
 
Sesi  15.30 – 15.45 Kampanye  “ Equal Rights “ oleh J. Puspo  Adijuwono 
 
Moderator        :  Dra. Damona K. Poespawardaja, MA. 
Co. Moderator :  Ir. Dunanty RK Sianipar, MPH. 
 
Penyajian dibagi dalam 2  poin yaitu 
Pengalaman pribadi di mancanegara, ketika menggunakan fasilitas umum seperti toilet, seorang pria 
tua/adi yuswa menolak menggunakan toilet yang bertanda bagi disabled people karena menganggap 
dirinya bukan termasuk disabled people, dia  hanya tua diumur saja, padahal sebenarnya orang tesebut 
sudah memiliki tubuh yang lemah sudah perlu menggunakan tongkat atau alat bantu lainnya, namun 
kebanyakan dari mereka menolak menggunakannya.   Berdasarkan pengalaman tersebut maka 
terinspirasi untuk mendesain logo yang menggambarkan seorang orang tua usia diatas 60 tahun /adi 
yuswa pria dan wanita yang bukan disabled tapi lemah dengan ciri-ciri yang mudah dikenal  yaitu leher 
dan bahu  yang tergantung kebawah, berbeda dengan orang muda yang terlihat tegak dengan batas 
leher dan bahu  tegas. Selanjutnya logo tersebut disandingkan dengan logo disabled people duduk 
dikursi roda sehingga tidak ada keraguan bagi adi yuswa  untuk menggunakan fasilitas umum tersebut 
secara bersama-sama  yaitu  bagi yang disabled dan bagi adi yuswa. Selanjutnya logo tersebut sedang 
dalam proses pendaftaran agar memperoleh hak paten dari HAKI. 
Contoh- contoh  situasi yang berbahaya bagi lansia seperti tergelincir di tangga karena tubuh yang sudah 
lemah, maka adi yuswa sudah seharusnya dijaga dan mempunyai fasilitas yang aman di ruang public. 
Demikian juga dengan dengan pemberian tempat duduk prioritas bagi lansia, wanita hamil, ibu 
membawa anak kecil, adi yuswa bertongkat, dan pengguna kursi roda 
 
Diskusi dan Tanya jawab 
 
Bapak Anu Haryono, Gereja Kristen Jawa, 80 tahun. 
Q : Sangat penting menciptakan lingkungan yang baik untuk adi yuswa, karena umumnya tidak ada yang 
ingin hidup bersama anak yang sibuk kerja, cucu sibuk kuliah, sehingga ada pemikiran  lebih baik hidup 
dipanti   yang memadai agar bisa kreatif mencipta, sehingga  perlu dukungan untuk mewujudkannya. 
 
Bapak Muson, Komda Lansia Wonosobo, 72 tahun. 
Q ; Perlu ada komitmen bersama berupa rekomendasi untuk istilah lansia menjadi adi yuswa,  karena 
sudah ada Posyandu Lansia. Mohon dukungan pemerintah bagi gerakan   Posyandu ditempat yang  jauh 
dengan PMT Puskesmas. Mohon penjelasan mengenai hati nurani, mengapa menunjuk kepala 
seharusnya di dada. Selanjutnya ingin menyampaikan oleh-oleh lagu lansia dari Pemda Wonosobo. 
 



A : Prof. Rio, letak hati di kanan bawah, nurani ditujukkan melalui jantung yang berdebar-debar atas 
perintah limbic yang terletak diposisi kepala kanan atas. 
 
A : Pof. Agus, usulan lansia vs Adi Yuswo, bu Menkes setuju namun perlu sosialisasi yang benar agar 
kesannya tidak mencla mencle. Ada kesan masyarakat bahwa pemerintah tidak care terhadap promosi 
kehatan , padahal Kemenkes era Menkes Ibu Endang ada Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) yang 
bertujuan mempercepat pencapaian MDG’s,  setiap Puskesmas mendapat Rp. 250 juta, di Jawa Rp. 75 
juta per Puskesmas dan ini bisa digunakan untuk PMT. 
 
Bapak Sutejo Muni , kota Depok, 70 tahun                                                                                   
Q : Diwaktu yang lalu ada Proyek Kali Bershi (Prokasih), yang tujuannya untuk water treatment, namun 
proyek ini tidak ada kesinambungannya karena lokasinya yang di Depok sudah dipakai jadi 
pemancingan. Perlu dukungan pemda agar proyek prokasih bias  dilanjutkan agar kota Depok bisa 
mengikuti kota Surabaya Ramah Lansia. 
 
Bapak H. Suparman, Lembaga Lanjut Usia, Depok, 72 tahun.  
Q : Kaitan nama Adi Yuswa dengan jati diri bangsa harus ada kunjungan ke sekolah-sekolah secara 
intensif, ke kantor-kantor,kepada  pegawai-pegawai, lalu ada sanksi bila tidak dilaksanakan. Contoh yang 
sudah ditunjukkan di kampus UI, sebagai Adi Yuswa didalam bus diberi tempat duduk, di bus Trans 
Jakarta juga diberi tempat duduk. Perlu forum untuk memutuskan tindak lanjut. 
 
A : Prof. Jatie, Sosialisasi yang effektif dan effisien  disertai dukungan pemerintah setempat akan 
mempercepat terwujudnya apa yang kita cita-citakan bersama. 
A : Prof. Mutia Hatta, perubahan pola pikir terkait tempat-tempat lansia ada sosial budaya yang perlu 
ditanamkan, sekarang ini sejarah tidak dipelajarai dengan benar, PPKN dan antropologi menjadi contoh 
jarang seorang siswa bisa menyebutkan nama suku –suku  bangsa Indonesia , hanya mampu menyebut 
sampai 7 saja. Untuk itu media perlu lebih berperan, karena harus ada orang-orang yang punya keahlian 
untuk menceritakannya. Mind set perlu berubah sehingga jati diri sebagai bangsa yang besar dimiliki 
setiap orang, jangan sampai asset bangsa dikuasai orang asing. 
 
Rekomendasi dibacakan oleh  Dra. Damona K. Poesapawardaja, MA yang meliputi  3 poin penting  yaitu : 
Istilah Adi Yuswa perlu sosalisasi dan pencanangan 
Disseminasi materi dari 19 pembicara kepada masyarakat luas. 
Untuk mewujudkan point a dan b perlu dibentuk panitia sosialisasi Hidup Sehat dan Bahagia bagi semua 
elemen bangsa 
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