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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara-negara di dunia menghadapi isu global dengan terjadinya penuaan 

penduduk (ageing population). Indonesia, seperti halnya negara-negara lain 

menghadapi kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup penduduk. 

Situasi ini memberikan dampak terhadap kebutuhan yang mendesak untuk 

mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkannya. Tidak hanya yang berkaitan 

dengan penyediaan perawatan medis yang berkualitas, melainkan perawatan 

khusus untuk perlindungan hak dan kepentingan hukum lanjut usia. 

Lanjut usia berhak mendapat pelayanan kesehatan, dan berbagai hal yang 

terkait dengan upaya peningkatan status kesehatan tanpa kecuali.  Kesehatan 

adalah hak asasi manusia, seperti tercantum dalam konstitusi WHO sebagai 

berikut: "menikmati standar tertinggi kesehatan merupakan salah satu hak dasar 

setiap manusia ..." (WHO, 2011c).  Namun demikian, keterbatasan fisik dan 

mental mengakibatkan lanjut usia tidak selalu dapat menggunakan haknya.  

Sementara Undang-undangan Kesehatan yang ada tidak mengatur secara 

komprehensif penyediaan pelayanan medis bagi lanjut usia.  Dengan demikian 

diperlukan landasan hukum yang kuat untuk memastikan tambahan mekanisme 

perlindungan hak yang sah dalam bentuk undang-undang untuk lanjut usia dalam 

bidang pelayanan kesehatan. Dalam hal ini pemerintah harus berperan sebagai 

pemberi jaminan perlindungan hak, seperti perlindungan sosial untuk kelompok 

rentan.  

 Lanjut usia, yaitu kelompok penduduk usia 60 tahun ke atas, juga 

mempunyai hak yang sama untuk mendapat pelayanan kesehatan. Kelompok ini 

merupakan kelompok penduduk yang tergolong rentan, yang sering dianggap 

menjadi beban bagi kelompok penduduk lainnya.  
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Seiring dengan semakin menuanya seseorang, kondisi fisik dan psikis 

orang tersebut juga mengalami penurunan. Kelompok ini umumnya banyak 

mengalami berbagai penyakit degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, 

Atherosclerosis, Kanker, Diabetes, sakit Jantung, Osteoarthritis, Osteoporosis, dan 

Reumatik. Umumnya penyakit yang diderita lanjut usia tidak hanya satu jenis 

penyakit, tetapi lebih dari satu jenis penyakit. Kondisi tersebut sering 

mempengaruhi disabilitas lanjut usia, sehingga memerlukan perawatan intensif 

jangka pendek maupun jangka panjang (long term care).  Kondisi seperti ini 

memerlukan bantuan orang lain untuk merawat lanjut usia tersebut.  Perawatan 

dapat diberikan oleh anggota keluarga, care giver dalam rumah, orang atau 

perawat dalam suatu institusi seperti nursing home,  foster care atau fasilitas 

sejenis panti lainnya.   

Perlindungan terhadap lanjut usia perlu diberikan terutama untuk menjaga 

keamanan dari tindak kejahatan, misalnya perampokan dan tindak criminal 

lainnya.  Selain itu sangat diperlukan perlindungan lanjut usia dari bahaya 

bencana, termasuk bencana alam yang cenderung terjadi.    

Mengingat lanjut usia yang mempunyai karakteristik yang unik, maka 

perlu pemenuhan kebutuhan sesuai dengan karakteristiknya.  Apalagi di masa 

yang akan datang, jumlahnya semakin meningkat, sehingga berbagai 

permasalahan terkait dengan kelompok penduduk ini diperkirakan akan 

meningkat juga.  Berbagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas lanjut usia 

sudah mulai dipikirkan dari sekarang.  Berbagai kemudahan fasilitas atau sarana 

prasarana perlu memperhatikan lanjut usia. Dengan demikian lanjut usia dapat 

dengan mudah melakukan aktivitasnya dengan aman dan nyaman.  Sehubungan 

dengan itu, lanjut usia perlu mendapat perlindungan yang diperkuat dengan 

payung hukum. 

Di Negara maju undang-undang mengenai perlindungan lanjut usia dibuat 

tidak hanya meliputi hal  terkait dengan perumusan peraturan perundangan, 

kekuatan hukum, pernyataan kesepakatan, komisi, dan perencanaan, tetapi juga 

meliputi pendekatan yang holistic terhadap kebutuhan penduduk usia lanjut 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alzheimer%27s_disease
http://en.wikipedia.org/wiki/Alzheimer%27s_disease
http://en.wikipedia.org/wiki/Atherosclerosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthritis
http://en.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Rheumatoid_Arthritis
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dengan permasalahan seperti permasalahan pensiun, akomodasi ketenagakerjaan 

lanjut usia dan masalah yang berhubungan dengan keberhasilan usaha.  Sementara 

masalah-masalah lain juga akan bermunculan seiring dengan pertumbuhan 

penduduk lanjut usia, perlindungan terhadap lanjut usia yang mengalami tindak 

kekerasan juga merupakan hal pokok dalam penerapan undang-undang lanjut usia.  

Perlindungan terhadap lanjut usia ini penting, untuk menjaga 

kelangsungan hidup lanjut usia, dan mencegah terjadinya kerugian, resiko dan 

pelanggaran terhadap hak asasi lanjut usia. Pelanggaran terhadap hak lanjut usia 

terjadi di setiap negara dan cukup besar, namun kurang diakui dan tidak 

dilaporkan.  Di masa lalu, kejadian dari kasus tindakan yang tidak pantas terhadap 

lanjut usia banyak yang ditutup-tutupi. Namun sekarang sudah lebih banyak 

kesadaran orang terhadap banyaknya tindakan tidak pantas atau penyiksaan lanjut 

usia. 

Setiap tahun ratusan ribu orang tua yang mengalami tindakan penyiksaan 

atau tindakan tidak pantas atau diabaikan, dan dieksploitasi (Ageing, 2009). 

Banyak dari korban adalah lanjut usia, lemah, rentan dan tidak bisa melakukan 

sesuatu sendiri, dan tergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang 

paling dasar. Pelaku tindakan tersebut biasanya orang dewasa baik perempuan 

atau laki-laki, dan mungkin anggota keluarga, teman, atau "orang lain yang 

dipercaya". 

Sebagai bentuk pemberian perlindungan terhadap lanjut usia, badan 

legislatif di seluruh 50 negara telah membuat undang-undang untuk mencegah 

tindakan penyiksaan atau tindakan yang tidak pantas atau melalaikan lanjut usia. 

Hukum yang berlaku bervariasi antar Negara, namun terdapat definisi yang umum 

digunakan. 

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah dan proporsi lanjut usia di 

masa depan, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya 

perlindungan terhadap lanjut usia sangat diperlukan. Peraturan tersebut 

diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi lanjut usia dalam 

menjalani kehidupan.  Selain itu, peraturan tersebut dapat menjamin lanjut usia 
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memperoleh kemudahan dalam mengaktualisasikan diri dan melakukan perannya 

dalam kegiatan pembangunan.   

Terkait dengan peningkatan penduduk usia lanjut, maka berbagai negara 

membuat tantangan kritis dan penekanan pada undang-undang dan institusi legal. 

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap lanjut usia (Frolik, 

2011a).  Perlindungan terhadap lanjut usia penting mengingat population ageing 

belum pernah terjadi sebelumnya.  Pada tahun 2050 diproyeksikan proporsinya 

melebihi proporsi usia anak atau 0-14 tahun (The United Nations report, 2007).  

Selanjutnya, dengan meningkatnya angka harapan hidup seseorang, 

memungkinkan orang tersebut akan berumur panjang.  Dengan demikian, masa 

lanjut usia merupakan masa depan yang akan dialami seseorang.     

 

1.2 Tujuan 

Tujuan penyusunan Rancangan Undang-Undang adalah untuk menjamin 

pemenuhan hak dan kebutuhan lanjut usia, untuk hidup sebagaimana manusia 

lainnya. Rancangan undang-undang memerlukan naskah akademik sebagai 

landasan berpikir logis yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. 

Perumusan naskah akademik ini ditujukan untuk; (1) membantu 

penyusunan peraturan perundang-undangan perlindungan bagi lanjut usia; dan (2). 

sebagai panduan untuk menentukan materi muatan dan rumusan norma 

Rancangan Undang-Undang perlindungan lanjut usia.   

Tujuan khusus dari perlindungan lanjut usia adalah untuk: 

1. Melindungi lanjut usia dari tindak kekerasan, pelecehan, penelantaran, 

diskriminasi dari kelompok penduduk lainnya.  

2. Memperoleh kemudahan atau aksesibilitas terhadap berbagai sarana dan 

prasarana dalam rangka meningkatkan status kesehatannya.  

3. Memperoleh kemudahan atau akse terhadap jaminan sosial dari negara. 
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 Berbagai upaya dilakukan untuk memperkaya naskah akademik, terutama 

ditujukan untuk menjelaskan ruang lingkup perlindungan lanjut usia. Juga kajian 

informasi dan fakta dari berbagai negara lain, untuk memberikan masukan yang 

komprehensif bagi perumusan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. 

 

1.3 Metodologi 

Naskah Akademik ini disusun berdasarkan berbagai sumber informasi yang 

diperoleh. Selain berasal dari studi literature, juga dilakukan wawancara terhadap 

berbagai pihak terkait. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai Perlindungan Lanjut Usia. Setelah informasi tersebut 

terkumpul, dilakukan analisis dan sintesis terhadap berbagai hal terkait dengan 

Perlindungan Lanjut Usia. 

 Pengumpulan informasi dilakukan melalui penelusuran literature non 

elektronik dan elektronik. Penelusuran informasi elektronik dimulai dari yang 

bersifat global kemudian berlanjut kepada informasi yang bersifat khusus. 

Penelusuran secara global dilakukan untuk mencari e-book, makalah, website 

organisasi, laporan-laporan, artikel koran maupun majalah, dan jurnal ilmiah. 

Sementara penelusuran secara khusus untuk jurnal ilmiah dilakukan melalui 

PROQUEST, SEARCH PROQUEST, EBSCO, SPRINGERLINK, LANCET, 

GOOGLE SCHOOLAR, WHO, PUBMED/ MEDLINE, dan OXFORD.  

Penelusuran informasi mengenai peraturan perundang-undangan Indonesia 

dilakukan melalui database peraturan Hukum, ketentuan mengenai perundang-

undangan, dan Penelitian Hukum Indonesia. Penelusuran dilakukan dari awal 

bulan Maret hingga awal Juni 2011.   

Pencarian informasi elektronik dilakukan dengan menggunakan beberapa 

tahap. Pertama pencarian secara umum “elderly”, kemudian “elderly protection”, 

“elderly health”, “elderly health care” dan selanjutnya “elderly law/act”. 

Berdasarkan hasil pencarian tersebut, dilakukan pencarian lebih lanjut terkait 

dengan kata kunci yang ada dalam artikel yang diperoleh. Beberapa pencarian 
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lainnya untuk lebih memperkaya pembahasan yaitu terkait dengan aksesibilitas, 

jaminan sosial, financial, living arrangement, dan transfer antar generasi.  Sebagai 

perbandingan dan melihat pengalaman di Negara lain, dilakukan pencarian untuk 

negara-negara maju dan Negara lainnya.   

 

1.4 Hasil 

Hasil penelusuran terhadap berbagai literatur, diperoleh sebanyak 1.688 dokumen 

yang berkaitan dengan perlindungan lanjut usia. Literatur tersebut mencakup 

jurnal, artikel, makalah konferensi, dan laporan dari dalam dan luar negeri. 

Khusus terkait dengan peraturan perundang-undangan negara mencakup 46 

dokumen. Sesuai dengan hasil analisis terhadap berbagai sumber tersebut, dalam 

bentuk jurnal, artikel dan makalah sebanyak 140 dokumen yang digunakan. 

Semua sumber informasi tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan Naskah 

Akademik. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan perlu 

ditujukan untuk memenuhi hak-hak lanjut usia dalam berbagai bidang 

pembangunan (lintas bidang pembangunan).  Perlindungan lanjut usia mencakup 

beberapa aspek penting, baik dari segi kualitas maupun perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Berbagai aspek perlindungan lanjut usia termasuk 

perlindungan khusus untuk lanjut usia sangat banyak, namun belum ditunjang 

dengan peraturan perundang-undangan khusus untuk lanjut usia. 

Mengingat hal tersebut, dalam naskah akademik ini dilakukan kajian 

mengenai berbagai aspek terkait dengan kelanjut usiaan, termasuk permasalahan 

dan kebutuhan lanjut usia.  Batasan umur lanjut usia dalam kajian ini adalah, 

seseorang yang berumur lebih dari 60 tahun.  Penyusunan naskah akademik ini 

dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:  
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• Melakukan pemetaan dan analisis terhadap indikator dan data yang telah 

tersedia. 

• Menentukan indikator perlindungan bagi lanjut usia  

• Melakukan kajian terhadap berbagai hal terkait dengan perlindungan lanjut 

usia 

• Menyusun dan menyajikan hasil kajian dalam materi muatan peraturan 

perundang-undangan  
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BAB II 

PERLINDUNGAN LANJUT USIA 

 

 

2.1 Definisi 

Secara umum, perlindungan didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk 

melindungi atau suatu keadaan yang telah dilindungi; melindungi dari cedera atau 

sesuatu yang membahayakan (HarperCollins, 2009).  Perlindungan lanjut usia 

yang dimaksudkan mencakup semua aspek kehidupan, mencakup materiil dan 

moril, serta berbagai kemudahan akses yang menjamin lanjut usia merasa nyaman 

dan aman.   Perlindungan terhadap lanjut usia juga dapat berupa perlindungan 

financial dalam kaitannya dengan biaya kesehatan atau pengobatan lanjut usia.  

Khususnya biaya perawatan jangka panjang atau long term care (L. J. E. 

Lammers, Courtney A., 2006). 

Berdasarkan referensi dari beberapa literature dari luar negeri, istilah 

'perlindungan lanjut usia’ umumnya terkait dengan upaya untuk mencegah dan 

mengatasi kekerasan, eksploitasi dan pelecehan terhadap lanjut usia, dan pekerja 

lanjut usia.  Berbagai tindakan tersebut dapat dilakukan oleh perawat/pengasuh 

lanjut usia atau orang lain yang menyebabkan kerugian dan resiko terhadap lanjut 

usia (Bernadette, 2011), (Ageing, 2009).  Tindakan kekerasan tersebut dapat berupa 

tindak kekerasan fisik, seksual, emosional atau psikologis, eksploitasi financial, 

dan penelantaran termasuk penelantara oleh diri sendiri (Medicine, 2008), 

(Dictionary, 2008),  (Saunders, 2003a), (WHO, 2011b)  dan  (MedicineNet, 2011).  

Lebih lanjut, tindak kekerasan emosi dan psikologi dari warga senior didefinisikan 

sebagai akibat dari penderitaan, rasa sakit, atau penderitaan yang menyebabkan 

tindak kekerasan emosional dan psikologi dari para lanjut usia baik secara verbal 

atau non verbal.   Mengucilkan lanjut usia dari teman-teman dan keluarganya 

adalah dua bentuk lain dari tindak kekerasan emosional dan psikologi (Center, 

2011).  
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Tindak kekerasan terhadap lanjut usia merupakan suatu tindakan baik 

dilakukan satu kali atau berulang, atau tindakan yang kurang baik, yang 

menyebabkan kerugian atau penderitaan pada lanjut usia.  Tindakan tersebut dapat 

dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja (WHO, 2011).  

Perlindungan diberikan kepada lanjut usia yang mengalami tindakan 

penyiksaan atau kelalaian atau tindakan yang tidak pantas.  Tindakan tersebut 

dapat secara sengaja dilakukan oleh pengasuh atau orang lain, sehingga lanjut usia 

mengalami kerugian atau resiko. Semua definisi terkait dengan tindak kekerasan 

terhadap lanjut usia meliputi dua hal, yaitu lanjut usia sebagai korban, yang 

mengalami penderitaan, cedera, atau bahaya, serta orang lain sebagai pelaku 

(Elizabeth, 2011). 

Secara umum dari definisi tersebut tidak menunjukkan secara langsung 

terhadap status kesehatan.  Namun dampak tindakan tersebut dapat berakibat pada 

status kesehatan lanjut usia, baik secara fisik, mental dan sosial.  Seperti diketahui 

definisi sehat menurut World Health Organization (WHO) yang tidak berubah 

sejak tahun 1948. Seseorang dikatakan sehat tidak hanya dilihat dari segi tidak 

menderita suatu penyakit saja, melainkan lebih luas lagi yaitu dilihat dari segi 

keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial. Definisi secara lengkap menurut 

WHO, sebagai berikut: 

 
 

 

 

Definisi tersebut mempunyai pengertian yang sangat luas. Digunakan 

sebagai acuan untuk merusmuskan pengertian kesehatan pada Undang-undang 

Kesehatan (RI, 2009a; WHO, 1948). 

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan (Green, 2005).  

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak kesehatan masyarakat, maka 

dirumuskan hukum kesehatan.  Hukum ini mengacu pada peraturan, undang-

undang atau kode yang mengatur standar sanitasi dan peraturan untuk tujuan 

Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity (WHO, 1948)  
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mempromosikan dan menjaga kesehatan masyarakat (Garner, 2004).  Berbagai hal 

diatur dalam hukum kesehatan masyarakat, menyangkut kekuatan hukum dan 

tugas negara untuk menjamin seseorang untuk menjadi sehat (misalnya, untuk 

mengidentifikasi, mencegah, dan memperbaiki resiko terhadap kesehatan). Serta 

memberikan pembatasan kekuasaan negara untuk membatasi otonomi, privasi, 

kebebasan, kepemilikan, atau kepentingan hukum untuk perlindungan atau 

promosi kesehatan masyarakat (GOSTIN, 2008).  

Kebijakan terakit kelanjutusiaan sangat diperlukan terutama terkait dengan 

kondisi lanjut usia yang pada umumnya status disabilitasnya rendah dan 

memerlukan perawatan jangka panjang atau long term care (Tri Budi W 

Rahardjo, 2009). Kondisi seperti ini berimplikasi terhadap kondisi financial, 

sehingga dalam rangka mencapai lanjut usia yang sehat perlu memperhitungkan 

kondisi finansialnya.   

 

2.2 Tinjauan Teoritis dan Empiris Perlindungan Lanjut Usia 

Perlindungan terhadap lanjut usia juga dihubungkan dengan perawatan terhadap 

lanjut usia baik dalam rumah tangga maupun institusi lainnya. Tujuannya untuk 

mencegah terjadinya penderitaan akibat tindakan fisik, emosional, seksual, 

pengabaian kebutuhan dasar, atau eksploitasi terhadap lanjut usia (Saunders, 2003 

). Upaya perlindungan terhadap lanjut usia ditujukan untuk mencegah terjadinya 

penyiksaan atau tindakan kekerasan, serta penelantaran terhadap lanjut usia.   

Tindakan atau perlakukan salah terhadap lanjut usia dapat terjadi dimana 

saja.  Tetapi dua hal pokok ditujukan oleh perundang-undangan adalah untuk 

rumah tangga, seperti lanjut usia dalam rumah, atau perawat lanjut usia dalam 

rumah.  Lainnya ditujukan untuk lanjut usia dalam institusi seperti panti atau 

nursing home atau kelompok.   

Suatu penelitian menunjukkan bahwa 3,113 penghuni nursing home di 

Kalifornia meninggal pada tahun 1993.  Mereka meninggal akibat kekurangan 

gizi, dehidrasi, dan kondisi lainnya yang diakibatkan kualitas pelayanan yang 
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rendah.  Di dalam rumah tangga, terjadi kesalahan dalam perawatan terhadap 

lanjut usia yang dilakukan oleh anggota keluarga dan perawat dalam rumah 

tangga (Center, 2011).  Di dalam institusi, umumnya dilakukan oleh orang yang 

terkait kontrak untuk perawatan lanjut usia dalam nursing home, foster home, atau 

fasilitas sejenis panti lanjut usia lainnya. Suatu studi menemukan bahwa hampir 

satu dari tiga nursing home di Kalifornia dicatat mempunyai masalah serius atau 

secara potensial bermasalah terhadap perawatan kehidupan lanjut usia (Homes, 

1998). 

Secara umum, terdapat lima tipe tindakan salah terhadap lanjut usia yaitu 

fisik, seksual, emosi atau psikologis, financial dan penelantaran. Suatu data di 

Amerika menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya dari kasus yang dilaporkan 

mencakup semua jenis penelantaran, sementara satu dari tujuh kasus mencakup 

tindak kekerasan fisik (Center, 2011).  Kejadian ini umumnya dilakukan oleh 

perawat lanjut usia, yang berhubungan dengan penyediaan kebutuhan lanjut usia. 

Bahkan penelantaran akibat diri sendiri.   

Suatu hasil penelitian di Amerika menunjukkan bahwa lebih dari 500,000 

penduduk yang berumur 60 tahun ke atas mendapat perlakuan penyiksaan atau 

tindakan penelantaran (Center, 2011). Hanya saja, kejadian mengenai tindak 

kekerasan terhadap lanjut usia masih banyak yang belum dilaporkan.  Seperti 

dapat dilihat dari hasil suatu penelitian, bahwa sebanyak empat kali kejadian 

tindak kejahatan, penelantaran, atau penelantaran diri sendiri tidak pernah 

dilaporkan.  Sehingga diestimasi sebanyak dua juta lanjut usia di Amerika 

mengalami tindak kekerasan per tahun.  Dari 90 persen kasus tindak kekerasan, 

pelakunya adalah anggota keluarga dan paling banyak dilakukan oleh anak-

anaknya yang dewasa atau pasangan dari lanjut usia tersebut. Jika dilihat dari jenis 

kelamin korban tindak kekerasan, jumlahnya sama antara laki-laki. Akan tetapi, 

perempuan khususnya usia lebih dari 80 tahun cenderung lebih banyak yang 

menjadi korban tindak kekerasan dibanding lanjut usia laki-laki.  Sekitar satu dari 

delapan kasus lanjut usia korban tindak kekerasan mencakup berbagai bentuk 
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eksploitasi financial, yang didefinisikan sebagai menggunakan sumberdaya lanjut 

usia tanpa ijin.  

Penelitian pada tahun 1996 menemukan hampir setengah juta lanjut usia di 

dalam rumah tangga mendapat perlakuan penyiksaan atau penelantaran (Center, 

2011) dan (Abuse, 1996).  Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa setiap 

penyiksaan atau perlakuan salah pada lanjut usia umumnya tidak dilaporkan.  

Lebih dari dua pertiga lanjut usia mendapat perlakuan penyiksaan atau 

penelantaran yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Analisis lain mengenai 

perlakukan salah terhadap lanjut usia dalam rumah tangga, dan di fasilitas 

perawatan kesehatan jangka panjang (Clarke, 1999).  

Tindak kekerasan terhadap lanjut usia merupakan masalah yang kompleks, 

dapat disebabkan oleh banyak faktor. Isolasi sosial dan penderitaan mental 

merupakan dua faktor dari tindak kekerasan terhadap lanjut usia. Hasil studi 

menunjukkan bahwa orang-orang yang lebih tua, seperti pada usia 80 tahun yang 

sudah lemah dan ketergantungannya tinggi lebih sering menjadi korban tindak 

kekerasan daripada lanjut usia yang lebih muda dan yang masih mampu mandiri. 

Akibat pasangan merupakan persentasi yang banyak terhadap tindak kekerasan 

terhadap lanjut usia, sekurangnya 40 persen, yang menunjukkan bahwa kekerasan 

dalam rumah tangga dihubungkan dengan banyak kasus. Resiko lanjut usia 

mengalami tindak kekerasan yang tinggi terutama ketika anak-anaknya tinggal 

dengan lanjut usia.  Umumnya terkait dengan berbagai alasan financial atau 

karena mereka mempunyai masalah pribadi, seperti kecenderungan terhadap obat-

obatan atau gangguan mental. Beberapa ahli memperkirakan bahwa lanjut usia 

yang mengalami tindak kekerasan yang tinggal di daerah perdesaan dengan 

pengasuhnya, kemungkinan mempunyai resiko yang lebih tinggi terhadap tindak 

kekerasan daripada yang tinggal di perkotaan (Center, 2011).   

 Ide dari teori ini adalah bahwa kesempatan yang ada untuk terjadinya 

tindak kekerasan, tetapi sedikit kemungkinannya bahwa para pelaku ditangkap. 

Banyak penelitian terkait dengan ini sangat penting, yang diperlukan untuk 

menerangkan hubungan antara berbagai faktor tersebut.  
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Pemberian hak dan pelayanan umumnya tercantum dalam undang-undang 

yang telah diratifikasi untuk memberikan perlindungan khusus dan kebebasan 

terhadap lanjut usia. Umumnya perundang-undangan yang ada hanya 

mengamandemen atau memperluas perundang-undangan mengenai hak, yang 

secara umum ditujukan untuk kebutuhan khusus lanjut usia. 

Penanganan terhadap korban tindak kekerasan di Negara maju sudah 

dikelola dengan baik, dengan adanya petugas khusus yang siap siaga untuk 

menangani kasus tersebut.  Sebagai contoh di Amerika, penanganan dilakukan 

oleh suatu institusi yang memberikan pertolongan, dengan secara rutin memonitor 

setiap kejadian, dan menyimpan informasi rahasia. Institusi ini mengirim pekerja 

untuk melakukan investigasi, serta melakukan intervensi, dan memberikan 

pengobatan darurat yang diperlukan. Institusi ini juga melakukan kerjasama 

dengan instansi lainnya atau masyarakat, jika kasus memerlukan penanganan 

secara bersama. 

Pemberian dukungan dan saran, juga memainkan peran penting dalam 

memenuhi kebutuhan lanjut usia. Selain itu, juga memonitor situasi resiko tinggi 

dan dengan informasi penting yang akan menolong memvalidasi mengenai 

kejadian tindak kekerasan tersebut. Kondisi ini dimaksudkan untuk 

mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam perawatan lanjut usia yang tidak 

dilaporkan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya satu diantara 13 lanjut 

usia yang mengalami tindak kekerasan dilaporkan oleh dokter (Center, 2011). 

Namun dalam beberapa kasus, permasalahan yang menjadi penyebabnya mungkin 

tidak diobservasi atau pasen mungkin menyembunyikan atau menolak masalah 

tersebut. Akhir-akhir ini, banyak media masa memberikan perhatian terhadap 

lanjut usia yang mengalami tindak kekerasan dalam suatu institusi. Tindakan yang 

diambil yaitu dengan menghubungi penanggung jawab untuk membantu 

secepatnya.  

 Meningkatnya perhatian tersebut, seiring dengan angka kematian lanjut 

usia pada lanjut usia yang kurang mendapat perawatan lebih tinggi daripada angka 

kematian lanjut usia yang tidak mengalami tindak kekerasan (Lachs, 1998). 
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Namun demikian, banyak juga kisah sukses dari pekerja sosial dan tenaga 

kesehatan professional dalam penanganan terhadap lanjut usia. 

Sebagai upaya untuk mengantisipasi kejadian tindak kekerasan atau 

tindakan salah terhadap lanjut usia, di masa depan perlu disusun suatu 

perencanaan yang baik untuk memberikan perlindungan terhadap lanjut usia. 

Menentukan berbagai ragam pilihan pensiun, sehingga mengurangi 

ketergantungan lanjut usia terhadap kelompok penduduk lainnya. Selain itu, 

mempertahankan lanjut usia untuk masih tetap aktif dalam masyarakat. 

Mengurangi tindakan mengasingkan lanjut usia, serta mencari konselor yang ahli, 

yang penting untuk mengetahui hak dan melindungi lanjut usia.  

 

2.3 Jenis-jenis Perlindungan Lanjut Usia 

Lanjut usia perlu mendapat perlindungan baik secara fisik, mental, sosial dan 

financial. Berbagai macam perlindungan perlu dilakukan terkait dengan berbagai 

macam tindakan kekerasan atau perlakuan salah yang mungkin dihadapi lanjut 

usia, yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori (Ageing, 2009) (Bernadette, 

2011) (Watanabe, 2008), (MedicineNet, 2011) dan (Center, 2011), yaitu 

1. Tindak kekerasan fisik terhadap lanjut usia: yang menimbulkan atau 

mengancam untuk menimbulkan rasa sakit, sakit secara fisik/cedera, 

misalnya akibat ditampar, atau memar; serta merampas kebutuhan dasar 

mereka.   

2. Pelecehan Seksual: kontak seksual secara paksa. 

3. Penelantaran lanjut usia: lanjut usia mengalami penelantaran dalam hal 

kebutuhan makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, atau 

perlindungan. 

4. Tindak kekerasan secara emosional dan mental terhadap lanjut usia: yang 

menimbulkan rasa sakit, kesedihan, atau kesulitan pada lanjut tua melalui 

tindakan verbal atau non verbal, misalnya memalukan, mengintimidasi, atau 

mengancam. 
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5. Eksploitasi secara financial, pengambilan ilegal, penyiksaan, atau 

penyembunyian dana, properti, atau aset dari lanjut usia untuk keuntungan 

orang lain.     

6. Pengabaian atau desersi dari lanjut usia rentan oleh siapa saja yang telah 

mengambil tanggung jawab untuk perawatan atau pengawasan. 

 

Upaya perlindungan terhadap lanjut usia merupakan upaya untuk 

meningkatkan status kesehatan lanjut usia. Tindak kekerasan terhadap lanjut usia, 

umumnya berakibat terhadap masalah kesehatan. Seperti telah disebutkan 

sebelumnya, beberapa tanda berikut menunjukkan akibat lanjut usia mengalami 

tindak kekerasan fisik yaitu: memar, patah tulang, lecet, dan luka bakar.  Tanda 

lain yaitu adanya memar di sekitar payudara atau daerah genital kemungkinan 

dapat terjadi akibat pelecehan seksual. Selanjutnya tanda adanya eksploitasi 

keuangan yaitu adanya perubahan mendadak dalam situasi keuangan.  Perilaku 

seperti meremehkan, ancaman, dan kegunaan lain dari kekuasaan dan kontrol oleh 

pasangan adalah indikator dari pelecehan verbal atau emosional. 

Lebih lanjut beberapa indikator kekerasan fisik terhadap lanjut usia 

sebagai berikut (Bernadette, 2011):  

Hasil penelitian berikut mengidentifikasi beberapa tanda dari tindak kekerasan 

terhadap lanjut usia, sebagai berikut:  

 Memar, bekas paksaan, patah tulang, luka/lecet, terkilir dan  luka bakar yang 

kemungkinan menunjukkan tindak kekerasan fisik atau penelantaran  

 Mengasingkan diri aktivitas normal dan depresi yang tidak biasanya, yang 

kemungkinan menunjukkan tindak kekerasan emosi. 

 Memar sekitar payudara atau alat genital, pendarahan sekitar alat genital, 

yang kemungkinan menunjukkan tanda tindak kekerasan seksual. 

 Pengambil alihan keuangan lanjut usia, yang kemungkinan menunjukkan 

tanda tindak kekerasan financial. 
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 Luka baring, higienis yang rendah, kondisi tempat tinggal yang kurang 

bersih, dan tidak mendapat pengobatan sesuai yang diperlukan, kemungkinan 

merupakan tanda penelantaran. 

 Kegagalan untuk memperoleh pengobatan yang perlu, leaving a burning 

stove unattended, higienis yang buruk, bingung, kehilangan berat badan yang 

tidak jelas, dehidrasi, yang kemungkinan merupakan tanda penelantaran diri 

sendiri. 

 

Indikator penyiksaan perilaku terhadap lanjut usia sebagai berikut 

(Bernadette, 2011):  

 bertentangan emplanations tentang bagaimana luka terjadi antara lanjut usia 

dengan pengasuhnya 

 Lanjut usia memiliki sejarah cedera yang sama, dan banyak rawat inap yang  

mencurigakan 

 Para korban lanjut usia tidak dibawa ke lembaga medis yang sama untuk 

perawatan, penjaga berusaha melarikan diri pola penyiksaan dari yang 

diamati 

 Lanjut usia atau pengasuh bisa menunda perawatan medis setelah cedera 

 Lanjut usia dapat menunjukkan rasa takut terhadap pengasuh 

 

Sebagai upaya untuk mengetahui lanjut usia yang mengalami tindak 

kekerasan, maka beberapa hal berikut dapat dijadikan pedoman untuk 

mendeteksinya (Bernadette, 2011).  

 Apakah lanjut usia mengalami mimpi buruk atau kesulitan tidur? 

 Apakah korban lanjut usia tiba-tiba mengalami kehilangan nafsu makan yang 

tidak berhubungan dengan kondisi medis? 

 Apakah lanjut usia bingung dan kehilangan orientasi? Hal ini bisa menjadi 

akibat dari kekurangan gizi atau isolasi?  

 Apakah korban lanjut usia tampak emosional mati rasa, ditarik, atau terpisah? 

 Apakah lanjut usia menunjukkan perilaku regresif? 
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 Apakah lanjut usia menunjukkan perilaku merusak diri sendiri? 

 

Selain itu, tindak kekerasan terhadap lanjut usia dapat dilihat dari kondisi 

rumah, sebagai berikut (Bernadette, 2011): 

 Apakah lanjut usia mengalami kelangkaan kebutuhan termasuk makanan, air, 

dan / atau panas? 

 Apakah rumah lanjut usia mempunyai infestasi hewan atau serangga? 

 Apakah rumah lanjut usia mempunyai tanda-tanda salah urus obat, termasuk 

botol kosong atau tidak ditandai atau resep kadaluarsa? 

 Apakah rumah lanjut usia tidak aman sebagai hasil dari rusak, kabel yang 

rusak, sanitasi yang tidak memadai, kebersihan kurang lancar, atau hambatan 

arsitektur? 

Perlindungan juga diberikan kepada lanjut usia dalam hal financial. Di 

Negara maju seperti Amerika Serikat, perlindungan hal financial diberikan oleh 

pemerintah dalam bentuk jaminan sosial (Govtrack, 2011b).   

 

2.4 Permasalahan Kesehatan Pada Lanjut Usia 

Seiring dengan menurunnya kondisi fisik dan psikis lanjut usia, berbagai hal 

gangguan kesehatan dialami. Umumnya mereka mengalami berbagai macam 

penyakit degeneratif, yang seringkali mengganggu disabilitasnya.  Status 

kesehatan lanjut usia yang kurang baik, membutuhkan perawatan yang intensif, 

dan perawat yang ramah lanjut usia. Bahkan seringkali berbagai penyakit yang 

diderita atau status disabilitas lanjut usia memerlukan perawatan dalam jangka 

panjang, dan memerlukan perhatian dari semua pihak. Pada kondisi seperti ini, 

lanjut usia memerlukan perlindungan dan memperoleh hak asasi sebagaimana 

mestinya. Lanjut usia mendapat perlindungan terhadap perlakuan salah dan juga 

pembiayaan pengobatan.  

Seiring dengan keperluan pengobatan terhadap berbagai penyakit, maka 

masalah financial perlu diperhatikan, dan perlu pengaturan keuangan.  Sementara 
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sampai saat ini, masalah keuangan terkait dengan penuaan belum mendapat 

perhatian yang cukup besar (Stephen, 2008).  Temuan lain mengungkapkan 

bahwa tingkat status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan merupakan faktor 

risiko utama terhadap status kesehatan yang buruk (Launer, 1999) dan (Karp, 

2004). 

Sebagai gambaran kesehatan lanjut usia, berikut disajikan beberapa contoh 

penyakit yang umum diderita lanjut usia, terutama penyakit yang termasuk 

kelompok penyakit degeneratif. Setidaknya satu penyakit diderita lanjut usia, 

namun banyak yang mempunyai dua atau lebih penyakit berikut:  

• Kondisi jantung (hipertensi, penyakit pembuluh darah, gagal jantung kongestif, 

tekanan darah tinggi dan penyakit arteri koroner). Serangan jantung paling 

sering terjadi sebagai akibat dari kondisi yang disebut penyakit arteri koroner 

(CAD). Kerusakan jantung ini mungkin tidak jelas, atau mungkin 

menyebabkan masalah berat atau tahan lama.  Masalah berat terkait dengan 

serangan jantung dapat mencakup gagal jantung dan aritmia yang mengancam 

jiwa (denyut jantung tidak teratur). Gagal jantung adalah suatu kondisi dimana 

jantung tidak dapat memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Fibrilasi ventrikel 

merupakan aritmia serius yang dapat menyebabkan kematian jika tidak 

ditangani dengan cepat (AgeingCare, 2011d) 

• Demensia, termasuk penyakit Alzheimer(AgeingCare, 2011a)  

Penyakit Alzheimer, juga disebut pikun tipe Alzheimer, demensia degeneratif 

utama dari jenis Alzheimer, atau hanya Alzheimer, adalah bentuk paling umum 

dari demensia (Wikipedia, 2011). Jenis penyakit ini tidak dapat disembuhkan, 

degeneratif, dan terminal.  Pertama kali diterangkan oleh psikiater Jerman dan 

neuropathologist Alois Alzheimer pada tahun 1906 (Berchtold NC, 1998).  

Paling sering dialami orang yang berusia 60 tahun ke atas (Brookmeyer R., 

1998). Pada tahun 2006, terdapat 26,6 juta penderita di seluruh dunia 

(Brookmeyer, 2007). Diperkirakan penyakit Alzheimer akan dialami satu dari 

85 orang secara global pada tahun 2050 (Nations., 2007. Retrieved 2008-08-

27).   Riwayat penyakit Alzheimer bersifat unik untuk setiap individu, namun 
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ada gejala yang umum (Waldemar G, January 2007). Gejala awal yang diamati 

sering keliru dianggap kekhawatiran 'yang berkaitan dengan usia, atau 

manifestasi dari stres. Sebagai kemajuan penyakit, termasuk gejala 

kebingungan, mudah marah dan agresi, perubahan suasana hati, kerusakan 

bahasa, kehilangan memori jangka panjang, dan penarikan umum penderita 

sebagai akibat penurunan indera mereka (Waldemar G, January 2007). 

Penyebab dan perkembangan penyakit Alzheimer tidak dipahami dengan baik. 

Penelitian menunjukkan bahwa penyakit ini berhubungan dengan plak dan 

kusut di otak.  Sampai saat ini, belum ada pengobatan untuk menunda atau 

menghentikan perkembangan penyakit ini. Pada tahun 2008, lebih dari 500 uji 

klinis telah dilakukan untuk identifikasi pengobatan yang mungkin, tetapi tidak 

diketahui akan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Karena penyakit ini tidak 

dapat disembuhkan dan degeneratif, manajemen pasien sangat penting. Peran 

pengasuh utama sering diambil oleh pasangan atau kerabat dekat penyakit 

(Tabert MH, 2005; Thompson CA, 2007).  Pengasuh pada penyakit ini 

mempunyai beban yang berat, melibatkan unsur sosial, psikologis, fisik, dan 

ekonomi kehidupan pengasuh's (Thompson CA, 2007) (Murray J, 1999). 

• Depresi  

Depresi adalah keadaan emosional atau mental (AgeingCare, 2011h). Penyakit 

ini masih dapat diobati, namun seringkali diabaikan. Kadang-kadang, dokter 

tidak mengenali tanda-tanda dan gejala depresi.  Timbulnya depresi kadang 

diakibatkan oleh rasa rendah diri akibat semakin tuanya umur; atau karena 

ditinggal oleh pasangan atau teman atau keluarga. Kejadian tersebut dapat 

mengakibatkan kesedihan.  

• Arthritis (AgeingCare, 2011b) 

Penyakit yang diderita oleh lanjut usia, dengan mengeluh rasa sakit dan 

kekakuan di sekitar sendi di hampir setiap bagian tubuh. Arthritis adalah salah 

satu penyakit yang paling umum di Amerika. Jutaan orang dewasa dan 

setengah dari semua orang usia 65 tahun ke atas terganggu oleh penyakit ini. 

Beberapa bentuk perubahan yang menyebabkan radang sendi dapat merasakan-
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bengkak, kehangatan, dan kemerahan pada sendi. Dalam beberapa rasa sakit 

dan bengkak berlangsung hanya dalam waktu singkat, tetapi sangat buruk. 

• Osteoporosis (AgeingCare, 2011f) 

Osteoporosis (degeneratif Arthritis), atau tulang keropos, adalah penyakit yang 

ditandai dengan massa tulang rendah dan kerusakan struktural jaringan tulang, 

menyebabkan tulang rapuh dan peningkatan risiko fraktur tulang belakang, 

pinggul, dan pergelangan tangan. Penyakit ini menyerang laki-laki maupun 

perempuan, namun termasuk penyakit yang dapat dicegah dan diobati.  

Penyakit ini merupakan ancaman utama bagi kesehatan masyarakat, menyerang 

sekitar 44 juta orang Amerika, 68 persennya adalah perempuan.  Berdasarkan 

data, satu dari setiap dua perempuan dan satu dari empat pria 50 tahun ke atas 

memiliki patah tulang osteoporosis. Lebih dari 2 juta pria Amerika menderita 

osteoporosis, dan jutaan lebih beresiko. Setiap tahun, 80.000 pria memiliki 

patah tulang pinggul dan sepertiga dari orang-orang meninggal dalam waktu 

setahun. Penyakit ini sebenarnya dapat menyerang usia berapa 

pun.  Berdasarkan data dari rumah sakit dan panti jompo, estimasi pengeluaran 

langsung nasional untuk osteoporosis dan patah tulang $ 14.000.000.000 setiap 

tahun. 

• Diabetes (AgeingCare, 2011c)  

Adalah gangguan metabolisme, cara tubuh kita mencerna makanan untuk 

pertumbuhan dan energi. Bagi penderita sangat penting untuk menguji dan 

memantau kadar glukosa darah.  Penyakit ini merupakan salah satu penyebab 

utama kematian dan kecacatan di Amerika Serikat. Diabetes berhubungan 

dengan komplikasi jangka panjang yang mempengaruhi hampir setiap bagian 

dari tubuh. Penyakit ini sering menyebabkan kebutaan, penyakit jantung dan 

pembuluh darah, stroke, gagal ginjal, amputasi, dan kerusakan saraf diabetes. 

Diabetes yang tidak terkontrol dapat mempersulit kehamilan, dan cacat lahir 

yang lebih sering terjadi pada bayi lahir dari ibu dengan diabetes.  Pada tahun 

2002, biaya diabetes Amerika Serikat $ 132.000.000.000. Biaya tidak 

langsung, termasuk pengobatan cacat, waktu yang hilang dari pekerjaan, dan 
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kematian dini, mencapai $ 40.000.000.000; biaya langsung untuk perawatan 

diabetes, termasuk rawat inap, perawatan medis, dan perlengkapan pengobatan, 

mencapai $ 92 milyar. 

• Penyakit Parkinson (AgeingCare, 2011g) 

Penyakit Parkinson adalah gangguan neurologis progresif yang dihasilkan dari 

degenerasi neuron di daerah otak yang mengontrol pergerakan. Gejala-gejala 

utama dari penyakit Parkinson adalah:  Tremor atau gemetar di tangan, lengan, 

kaki, rahang, dan wajah; Kekakuan, atau kekakuan anggota badan dan batang; 

Bradykinesia, atau lambatnya gerakan; Ketidakmampuan untuk memindahkan 

(akinesia); Postural ketidakstabilan; Gangguan keseimbangan dan koordinasi; 

Gerakan lambat (bradykinesia); Postur bungkuk; Kaki sakit dan kaki, keriting; 

Kesulitan menelan atau mengunyah. Gejala lainnya yaitu kesulitan berjalan, 

berbicara, atau menyelesaikan tugas-tugas sederhana lainnya. Penyakit 

Parkinson biasanya dialami oleh orang berusia di atas 50 tahun. Gejalanya 

timbul secara bertahap dari ringan sampai berat. Penyakit Parkinson ini 

mengganggu aktivitas sehari-hari, dan dapat menimbulkan masalah seperti: 

1. Depresi dan perubahan emosi lainnya 

2. Kesulitan dalam menelan, mengunyah, dan berbicara 

3. Kemih masalah atau sembelit 

4. Masalah kulit 

5. Gangguan tidur 

• Kanker (AgeingCare, 2011e) 

Penyakit kanker dapat menyerang segala usia, tetapi pada usia tua kemungkinan 

terkena kanker lebih besar. Namun angka kematian akibat kanker mengalami 

penurunan, dengan banyaknya pasen yang bertahan hidup lebih baik daripada 

sebelumnya. Lanjut usia yang terkena kanker berhak untuk mendapatkan 

perawatan dan pengobatan yang layak. Perawatan yang diberikan tergantung pada 

jenis kanker dan stadiumnya, karena pengobatannya akan  berbeda.  Pada lanjut 

usia yang mengalami pengobatan dalam jangka panjang dan memberikan efek 

samping yang kurang baik. Pada kondisi seperti ini, lanjut usia memerlukan 
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perawat yang benar-benar dapat merawat lanjut usia.  Seringkali terjadi tindakan 

salah atau perlakuan tidak layak dialami oleh lanjut usia terkait dengan perawatan. 

Selain penyakit tersebut, lanjut usia seringkali mengalami disabilitas yang 

memerlukan perawatan dan bantuan orang lain. Sebagian besar lanjut usia dengan 

disabilitas dirawat di rumah dengan dukungan dari keluarga dan teman-teman. 

Berdasarkan fakta, hasil Sensus tahun 2002 di Irlandia menunjukkan 136.000 

orang penyandang cacat berusia di atas 65, yaitu 42% dari populasi penyandang 

cacat (Authority), 2006).  

Sumber lain mengemukakan bahwa jumlah lanjut usia 65 tahun ke atas di 

Irlandia meningkat dari 436.000 menjadi sekitar 1 juta dalam 30 tahun ke depan. 

Jumlah lanjut usia 80 tahun ke atas diproyeksikan meningkat tiga kali lipat pada 

periode yang sama, menjadi 300.000 (Punch, 2005). Dari sumber ini dapat dilihat 

pertanyaan  'agenda bersama' untuk orang cacat dan lanjut usia, bahwa lanjut usia 

dan orang cacat perlu mendapatkan hak yang sama dengan kelompok penduduk 

lainnya. “Apakah orang-orang cacat dan orang tua memiliki kesehatan serupa, 

perumahan, sosial, dan kebutuhan jasa angkutan? Apakah mereka menginginkan 

layanan yang sama terstruktur? Apakah mereka lebih memilih layanan yang 

terpisah atau terintegrasi? Apakah mereka mengalami sejenis pengucilan sosial? 

Apakah mereka memiliki kepedulian yang sama ketika mencari untuk mengklaim 

hak-hak sosial, budaya dan ekonomi?”. Terkait dengan lanjut usia dan cacat, 

program di Indonesia ditangani oleh Kementrian Sosial.  Program cacat hanya 

mencakup usia kurang dari 60 tahun, sementara lanjut usia yang cacat masih 

ditangani oleh program lanjut usia.  Namun program lanjut usia yang ada tidak 

ditujukan secara khusus untuk lanjut usia yang cacat.   

Masalah kesehatan sering dialami penduduk lanjut usia, sehingga perlu 

perawatan oleh orang lain. Sampai sekarang, sebagian besar lanjut usia di 

Indonesia masih dalam perawatan anak maupun cucunya di rumah yang dihuni 

bersama. Namun di masa yang akan datang, ketika anggota keluarga lain harus ke 

luar rumah untuk bekerja, maka para lanjut usia ditinggal sendiri.  Kondisi seperti 



27 | Created by LILIS HERI MIS CICIH - 2011  
 

ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah.  Oleh karena itu, perlu memikirkan 

dan menyiapkan solusinya dari sekarang. 

Selain dicerminkan oleh adanya atau gejala penyakit, status kesehatan 

dapat diukur dari berbagai macam cara, misalnya status gizi, morbiditas, dan 

disabilitas. Dalam perhitungan kualitas sumberdaya manusia yang diukur dengan 

HDI (Human Development Index) atau indeks pembangunan manusia, status 

kesehatan diukur dengan life expectancy atau angka harapan hidup.  Namun angka 

ini belum mencerminkan kondisi kesehatan yang sebenarnya, serta berapa tahun 

seseorang hidup dalam keadaan sehat atau tidak sehat.  Oleh karena itu, perlu juga 

dilihat healthy life expectancy (disebut juga active life expectancy atau disability-

free life expectancy).  Konsep ini mengacu pada rata-rata jumlah tahun dimana 

seseorang mungkin diharapkan bebas dari satu atau lebih penyakit kronis. 

Pengukuran healthy life expectancy sering difokuskan kepada kemampuan 

seseorang untuk melakukan kegiatan yang lengkap sehari-hari atau activities of 

daily living (ADLs) seperti mandi, makan, tidur dan bangun dari tempat tidur, dan 

buang air kecil/besar. Lebih lanjut pengukuran ini juga menentukan instrumental 

activities of daily living (IADLs) yang meliputi menyiapkan makan, belanja untuk 

jenis tertentu, mengelola keuangan, penggunaan telepon dan menyalakan lampu 

rumah (Crimmins, 1996). 

Berbagai gambaran mengenai status kesehatan diperlihatkan pada Gambar 

2.1 dan Gambar 2.2. Dari gambaran tersebut tampak bahwa posisi Indonesia 

masih di bawah Negara-negara lain, atau dengan kata lain Indonesia mempunyai 

status kesehatan yang kurang baik dibanding dengan negara lain.  Sementara 

untuk status kesehatan penduduk lanjut usia perempuan lebih rendah daripada 

lanjut usia laki-laki. 
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Gambar 2.1.  Activities of Daily Living dan Status Kesehatan Lanjut Usia  

Activities of Daily Living of Older Persons 

ADL Limitations Men Women

Eating

Cambodia (2004) 7.2 9.7

Thailand (2007) 2.1 2.4

Indonesia (2005) 3.7 3.5

Bathing

Cambodia (2004) 7.2 9.1

Thailand (2007) 2.8 3.9

Indonesia (2005) 3.0 3.5

Dressing

Cambodia (2004) 5.9 6.4

Thailand (2007) 2.6 3.3

Indonesia (2005) 3.0 3.2

Source: Arifin (2009), Knodel and Chayovan (2009), Knodel and Zimmer (2009)

Indonesian Older persons

are less disable than

Cambodians

Elderly Women 

are more likely to

need a help to dress up

to have a bath

 

Self-rated Health Status of Older Persons 

Self-rated health status

Good or 

very good

Thailand (2007)

Men 53.2

Women 41.7

Philippines (2007)

Men 22.8

Women 19.6

Cambodia (2004)

Men 3.8

Women 3.2

Indonesia (2005)

Men 31.3

Women 35.5

Source: Natividad, Cruz and Saito (2009), Arifin (2009), Knodel and 
Chayovan (2009), Knodel et al. (2005). 

Indonesian older persons 

are healthier 

than Cambodians, Philippines 

 

 

 

 

Gambar 2.2.  Hubungan Life Expectancy dan Status Kesehatan Lanjut Usia, 

Serta Hubungan Status Kesehatan dan Ketergantungan Fisik 
 

POSITIVE Linear Relationship between Life Expectancy at Birth and Health Status: 
Indonesia, 2005
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 Sumber: Ananta, et. al (2010) 
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BAB III 

TREN DAN KARAKTERISTIK LANJUT USIA INDONESIA  
 

3.1 Tren Lanjut Usia  

Seiring dengan berkembangnya isu global peningkatan jumlah dan persentase 

lanjut usia, diprediksikan pada tahun 2050 terdapat 70% lanjut usia akan tinggal di 

negara berkembang. Sementara sekitar 20% lebih melanda hampir semua negara-

negara industri, misalnya Jepang, Perancis, Italia, dan Jerman. Di semua negara 

ini, peningkatan proporsi lanjut usia menimbulkan tantangan tersendiri dan 

membutuhkan aturan hukum untuk melindunginya (UnitedNations, 2009a).  

 Tren proporsi lanjut usia dunia, semakin meningkat dari 8% tahun 1950 

menjadi 22% tahun 2050 (Gambar 3.1).  Peningkatan tersebut dipacu dengan 

tingkat kematian yang terus menurun, diiringi dengan tingkat fertilitas yang 

semakin menurun juga (UnitedNations, 2009b).   

 

Gambar 3.1.  Jumlah Penduduk Usia 60 Tahun Ke Atas, 1950-2050, Dunia 

 

Sumber: (UnitedNations, 2009b) 
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Menurunnya angka kematian merupakan gambaran meningkatnya status 

kesehatan masyarakat.  Kondisi ini berimplikasi terhadap meningkatnya angka 

harapan hidup waktu lahir, yang cenderung semakin meningkat di masa depan.  

Secara global, angka harapan hidup meningkat sebanyak 21 tahun dari tahun 46,6 

tahun (tahun 1950-1955) menjadi 67,6 tahun (tahun 2005-2010).  Beberapa 

decade selanjutnya, angka harapan hidup meningkat menjadi 75,5 tahun pada 

periode 2045-2050 (UnitedNations, 2009b). 

Lebih lanjut Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 memperlihatkan peningkatan 

pertumbuhan penduduk dan persentase penduduk usia 60 tahun ke atas (Rajkhan, 

2009). Dengan gambaran seperti itu, persoalan penduduk lanjut usia sudah 

merupakan persoalan negara-negara di dunia, terutama bagi negara yang sudah 

mencapai penuaan penduduk (population ageing). 

 

Gambar 3.2 

world population growth 1750-2050
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Gambar 3.3 
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Sumber: Rajkhan, 2009 

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menghadapi persoalan tersebut, 

pada tahun 2009 mencapai 8,8% (rank 91) dunia (UnitedNations, 2009b). Kurun 

waktu 30 tahun terakhir, Indonesia baru mengalami peningkatan penduduk lanjut 
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usia. Pada tahun 1970, proporsi penduduk lanjut usia atau usia 60 tahun ke atas 

sekitar 4,5 persen, atau 5,3 juta (BPS, 1971).  Pada tahun 2000, jumlahnya telah 

mencapai hampir 7,2 persen, atau lebih dari 14 juta (BPS, 2001). Tahun 2010 

mencapai 7,5 persen, atau 17,5 juta (Bappenas, 2005).   

Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan menuanya penduduk 

generasi "baby boomer," yang lahir sekitar tahun 1945 dan 1964. Pada tahun 

2020, sekitar 11 persen atau 29,7 juta penduduk usia 60 tahun ke atas (Bappenas, 

2005), dan tahun 2050 mencapai 71,9 juta atau 25 persen (UnitedNation, 2008).  

Gambar 3.4 menunjukkan tren jumlah lanjut usia menurut kelompok umur. 

Perbedaan umur seperti ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan kebutuhan 

untuk perawatan dan pelayanan kesehatan. Seperti diketahui bahwa peningkatan 

jumlah dan persentase lanjut usia berdampak pada sosial, ekonomi, dan kesehatan. 

Peningkatan jumlah lanjut usia yang cukup tajam tampak pada tahun 2050. 

Peningkatan ini juga terjadi untuk kelompok umur di atas 80 tahun, yang 

jumlahnya mencapai 11,8 juta orang pada tahun 2050.  

 

Gambar 3.4. Jumlah Penduduk Usia 60 Tahun Ke atas, 1950-2050, 

Indonesia 
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Peningkatan penduduk usia lanjut tersebut seiring dengan terjadinya 

perubahan struktur umur penduduk.  Semula didominasi oleh penduduk muda, 

namun selanjutnya penduduk tua semakin meningkat, seperti diperlihatkan pada 

Gambar 3.5.  Tampak dari gambar tersebut perubahan bentuk piramida penduduk, 

dari berbentuk lonceng menjadi seperti silinder, dengan jumlah penduduk yang 

hampir sama untuk setiap kelompok umur. 

Gambar 3.5. Ledakan Penduduk Lanjut Usia, Indonesia 

Tahun 1980, 2000, 2020 dan 2050 

 

 

Sumber: (UnitedNations, 2006) 

 

Apabila dilihat jumlah penduduk menurut jenis kelamin, maka penduduk 

lanjut usia perempuan lebih banyak daripada laki-laki.  Tahun 2010, penduduk 

lanjut usia perempuan 6,7 juta meningkat menjadi 18,6 juta pada tahun 2050.  
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Sementara lanjut usia laki-laki lebih rendah jumlahnya yaitu 5,8 juta (tahun 2010), 

dan 17,3 juta pada tahun 2050 (UnitedNations, 2006).   

 

3.2 Karakteristik Lanjut Usia  

Konsekuensi logis meningkatnya jumlah lanjut usia adalah tuntutan semakin 

besarnya sumber-sumber yang harus disediakan bersama oleh pemerintah, 

masyarakat, dan keluarga, khususnya dalam lingkup pembangunan kesejahteraan 

sosial. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan lanjut usia, perlu diketahui 

karakteristik lanjut usia dari berbagai aspek kehidupan.  

Berdasarkan data Susenas 2009 (KomnasLansia, 2010), lanjut usia laki-

laki sekitar 8,9 juta (7,8%), perempuan=10,4 juta (9%), dan total= 19,3 juta 

(8,4%).  Seperti halnya jumlah penduduk secara keseluruhan, jumlah penduduk 

lanjut usia di daerah perkotaan (7,5%) lebih sedikit dibanding di daerah perdesaan 

(9,2%).  Gambaran karakteristik lanjut usia lainnya secara ringkas sebagai berikut: 

• Status kawin : sebanyak 39,8% berstatus cerai, dan kurang dari  1% berstatus 

belum kawin. Lanjut usia yang berstatus cerai lebih banyak pada lanjut usia 

perempuan yaitu 60,5%. Kondisi seperti ini memerlukan perhatian, ketika 

lanjut usia perempuan yang berstatus janda mempunyai karakteristik tinggal 

sendiri, tidak sekolah/berpendidikan, dan tidak terkena program pemerintah.     

• Status sebagai Kepala RT : sebanyak 60%  berstatus kepala RT 

• Status Bekerja : sebanyak 47,4% lanjut usia masih bekerja, dengan Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 47,9%, TPAK pada usia 60-64 

tahun sebesar 62,4%, dan pada usia 65+ tahun sebesar 40,3%. Lapangan 

pekerjaan: lebih banyak (66,1%) lanjut usia bekerja di sector Pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Jumlah jam kerja >35 

jam/minggu: sebanyak 48,5%, di kota sebanyak 58,9%, dan desa sebanyak 

44,4%.  Jumlah jam kerja seperti ini perlu diperhatikan kembali, mengingat 

kondisi fisik dan psikis lanjut usia tidak seperti kelompok umur yang lebih 

muda. Lanjut usia yang masih aktif memang masih diperlukan untuk 

mempertahankan lanjut usia tetap produktif.  Namun jenis dan jumlah jam 
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kerja harus disesuaikan dengan kondisi fisiknya, sehingga tidak menganggu 

status kesehatannya.  

• Pendidikan: sebesar 61,8% tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat SD.  

Hal ini menunjukkan bahwa lanjut usia masih banyak yang tergolong tidak 

berpendidikan atau berpendidikan rendah.  Bahkan sekitar 32,4% berstatus 

buta aksara.  

• Korban kejahatan: lanjut usia yang menjadi korban kejahatan (pencurian dan 

perampokan) sebanyak 2%. Meskipun persentasenya masih sedikit, namun 

tetap perlu diperhatikan, sebagai upaya perlindungan.    

• Keluhan kesehatan: menunjukkan peningkatan dari 48,9% (tahun 2005) 

menjadi 54,3% (tahun 2007), dan 54,5% (tahun 2009).  

• Meskipun sudah ada kecenderungan peningkatan proporsi lanjut usia, namun 

belum ada sistem jaminan sosial yang menyeluruh. Hanya sekitar 7% yang 

mendapat jaminan pensiun (Thabrany, 2008). Padalah sebagian besar 

penduduk bekerja di sektor informal, yang umumnya tidak mendapat jaminan 

sosial hari tua. Data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

menunjukkan tenaga kerja di sektor informal pada 2010, sebesar 63,7 %.  

Kondisi seperti ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi pemerintah 

untuk membentuk suatu sistem jaminan sosial yang menyeluruh, terutama 

implementasinya. Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

diresmikan tahun 2004, namun belum dilaksanakan dengan baik.  Bahkan ada 

rencana undang-undang tersebut akan diamandemen. Pemberian jaminan 

sosial bagi masyarakat perlu, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah 

sangat diperlukan. Hal ini perlu untuk mengatasi masalah keuangan/ 

sumberdaya yang kurang dan berisiko terhadap status kesehatan yang buruk. 

Faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan dan dukungan yang kurang 

dianggap berpengaruh terhadap status kesehatan yang buruk.  Namun 

pengaruhnya tidak sepenuhnya jelas.  Kemungkinan mempengaruhi akses 

untuk perilaku sehat  secara positif mempengaruhi kesehatan fisik dan mental.  

 



35 | Created by LILIS HERI MIS CICIH - 2011  
 

Tingkat kekerasan terhadap lanjut usia di Indonesia berdasarkan hasil 

survey di 10 ibukota provinsi di Indonesia, masing-masing : kekerasan fisik 

berupa tamparan sebesar 17,43%, kekerasan psikologis berupa dibentak sebasar 

31,36 %, kekerasan sosial berupa perlakuan tidak adil sebesar 67,33 %, sementara 

kekerasan ekonomi berupa penelantaran sebesar 68,55 % 

(http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=712, 2008). 

Dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan terhadap lanjut usia, telah 

diluncurkan program puskesmas ramah lanjut usia dan posyandu lanjut usia.  

Puskesmas hanya pelayanan dasar, dan bersifat referral system, tidak bisa 

memberikan pelayanan rawat inap.  Selain itu, cakupannya juga snagat terbatas, 

belum semua wilayah menerapkan program ini.  Sesuai data baru 414 puskesmas 

santun lanjut usia. Belum meratanya program ini, karena tergantung dari 

kewenangan daerah. Akan diusahakan menjadi 646.  Masih jauh dari harapan, 

meskipun ini merupakan pelayanan prima.    
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BAB IV 

PRAKTEK PENGATURAN PERLINDUNGAN        

LANJUT USIA DI NEGARA LAIN 

 

 

4.1 Perhatian UN/PBB  

Masalah lanjut usia sudah merupakan masalah global. Lanjut usia yang semakin 

meningkat jumlahnya berdampak pada pembangunan. Segala hal terkait lanjut 

usia perlu dirumuskan dalam kebijakan dan program pada semua tingkatan.  

Semua peraturan perundangan internasional terkait dengan perlindungan lanjut 

usia mengacu pada hukun internasional mengenai hak asasi manusia. 

The 1948 Universal Declaration of Human Rights, mengatur mengenai 

hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan aman, kesetaraan, 

bebas dari diskriminasi dan bebas dari kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 

(Lyons, 2011).  Selanjutnya dilakukan pertemuan terkait kelanjutusiaan.  Pertama 

kali yang membahas masalah lanjut usia yaitu the General Assembly 

menyelenggarakan the first World Assembly on Ageing pada tahun 1982, yang 

menghasilkan 62-hal “Vienna International Plan of Action on Ageing” 

(UnitedNations, 1983).  Berbagai masalah yang dibahas yaitu kesehatan dan gizi, 

perlindungan terhadap lanjut usia, perumahan dan lingkungan, keluarga, 

kesejahteraan sosial, jaminan pendapatan dan pekerjaan, pendidikan, serta 

pengumpulan dan analisis data penelitian. 

Pada tahun 1991, the General Assembly (resolution 46/91) on 16 

December 1991 mengadopsi the United Nations Principles for Older Persons 

(UnitedNations, 1998), dengan 18 hal penting  untuk lanjut usia yaitu terkait 

dengan kemandirian, partisipasi, pengobatan, pemenuhan diri dan martabat.  

Secara rinci 18 hal penting tersebut adalah: 

  

http://www.un.org/ageing/vienna_intlplanofaction.html
http://www.un.org/ageing/un_principles.html
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a. Kemandirian, lanjut usia seharusnya 

1. Mempunyai akses yang cukup terhadap makanan, minuman, tempat tinggal 

pakaian dan pelayanan kesehatan melalui ketersediaan pendapatan, 

dukungan keluarga dan masyarakat, serta bantuan diri sendiri. 

2. Mempunyai kesempatan untuk bekerja atau mempunyai akses terhadap 

kesempatan meningkatkan pendapatan lainnya 

3. Dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan angkatan 

kerja 

4. Mempunyai akses terhadap pendidikan dan program training yang tepat 

5. Dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan dapat menyesuaikand engan 

keinginan dan perubahan kapasitas 

6. Dapat bertempat tinggal di rumah selama memungkinkan 

b. Partisipasi, lanjut usia seharusnya: 

7. Tetap terintegrasi dalam masyarakat, berpartisipasi aktif dalam perumusan 

dan implementasi kebijakan yang secara langsung mempengaruhi 

kesejahteraannya, dan berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan 

generasi muda; 

8. Mampu mencari dan mengembangkan kesempatan untuk dapat melihat dan 

mengembangkan kesempatan untuk pelayanan terhadap masyarakat dan 

menyediakan tenaga sukarela pada posisi yang sesuai dengan keinginan dan 

kemampuannya  

9. Mampu untuk membentuk kelompok atau asosiasi lanjut usia.   

c. Pengobatan, lanjut usia seharusnya: 

10. Memperoleh keuntungan dari pengobatan harian dan masyarakat dan 

perlindungan sesuai dengan nilai budaya dari sistem masyarakat masing-

masing.   

11. Mempunyai akses terhadap pengobatan kesehatan untuk menolong mereka 

memiliki akses ke perawatan kesehatan atau mendapatkan kembali tingkat 
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fisik optimal, mental dan kesejahteraan emosional dan untuk mencegah 

atau menunda timbulnya penyakit; 

12. Mempunyai akses terhadap pelayanan sosial dan hukum untuk 

meningkatkan otonomi, perlindungan dan pengobatan; 

13. Mampu memanfaatkan tingkat perawatan institusional yang tepat dalam 

pemberian  perlindungan, rehabilitasi dan stimulasi sosial dan mental di 

lingkungan yang manusiawi dan aman 

14. Mampu menikmati hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental 

ketika berada di setiap fasilitas tempat tinggal, perawatan atau pengobatan, 

termasuk penghormatan terhadap martabat mereka, keyakinan, kebutuhan 

dan privasi dan hak untuk membuat keputusan tentang perawatan kesehatan 

dan kualitas hidupnya. 

d.  Pemenuhan diri, lanjut usia seharusnya 

15. Mampu untuk mengejar peluang bagi pengembangan potensi penuh mereka 

16. Mempunyai akses terhadap pendidikan, budaya, spiritual dan rekreasi 

e.  Martabat, lanjut usia seharusnya 

17. Dapat hidup dengan terhormat dan aman dan bebas dari eksploitasi dan 

tindak kekerasan fisik atau mental; 

18. Diperlakukan secara adil tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar 

belakang ras atau etnis, cacat atau status lainnya, dan dinilai secara 

independen dari kontribusi ekonomi mereka. 

Pada tahun berikutnya, sebagai tindak lanjut Konferensi Internasional 

Lanjut Usia dengan Rencana Aksi, menyatakan Proclamation on Ageing 

(UnitedNations, 1992a). Sesuai dengan Rekomendasi Konferensi, the UN General 

Assembly memproklamirkan Tahun 1999 sebagai Tahun Lanjut Usia 

Internasional. 

Kegiatan mengenai lanjut usia berlanjut pada tahun 2002, ketika 

dilangsungkan the Second World Assembly on Ageing (UnitedNations, 2002) yang 

http://www.un.org/ageing/secondworld02.html
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diadakan di Madrid.  Bertujuan untuk merancang kebijakan lanjut usia 

internasional untuk abad 21, yang telah mengadopsi suatu deklarasi politik 

(UnitedNations, 2002) dan the Madrid International Plan of Action on Ageing 

(UnitedNations, 2008).  Rekomendasi penting yang dapat dipetik yaitu terkait 

dengan lanjut usia dan pembangunan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan 

lanjut usia, dan peningkatan kemampuan dan dukungan lingkungan. Sebagai 

contoh pernyataan yang terdapat dalam 2002 Madrid International Plan of Action 

on Ageing (para.19) sebagai berikut: 

 

-  

 

Pada tahun berikutnya, dirumuskan Rencana Aksi sebagai tindak lanjut 

Konferensi Internasional Lanjut Usia, dengan pernyataan Proclamation on Ageing 

(UnitedNations, 1992a). Sesuai dengan Rekomendasi Konferensi, the UN General 

Assembly memproklamirkan Tahun 1999 sebagai Tahun Lanjut Usia 

Internasional. 

Konferensi tingkat dunia lainnya yang terkait dengan kelanjutusiaan yaitu   

1. Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD/ 

International Conference on Population and Development) pertama, tahun 

1994.  Hal penting yang dapat dicatat yaitu dampak ekonomi dan sosial dari 

penuaan penduduk, yang merupakan peluang dan tantangan bagi masyarakat.   

2. Konferensi ICPD kedua, tahun 1999.  Aksi penting bahwa semua masyarakat 

perlu mengatasi konsekuensi yang signifikan dari terjadinya penuaan penduduk 

pada dekade mendatang.  

Apabila dilihat Prinsip-Prinsip PBB untuk Orang tua (UN Principles for 

Older Persons) tahun 1999 (UnitedNations, 1999) dibandingkan dengan Peraturan 

Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat (Standard 

Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities pada 

"A society for all ages encompasses the goal of providing older persons with the 

opportunity to continue contributing to society. To work towards this goal, it is necessary 

to remove whatever excludes or discriminates against them." 

 

http://www.un.org/ageing/mipaa.html
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tahun 1992 (UnitedNations, 1992b) memperlihatkan kekhawatiran adanya 

tumpang tindih. Pada Peraturan Standar PBB menekankan pada partisipasi orang 

cacat dalam masyarakat, dengan mengatur para penyandang cacat memiliki hak 

untuk tetap di dalam komunitas lokal mereka (UN 1992, para. 26). Demikian pula, 

Prinsip-prinsip PBB menyatakan bahwa orang tua harus tetap terintegrasi dalam 

masyarakat (UN 1999, para.7).  Kedua dokumen panggilan untuk tindakan untuk 

mendukung kemerdekaan dan otonomi (UN 1992, Peraturan 3, UN 1999, para. 

12). Kedua dokumen panggilan untuk layanan untuk membantu orang untuk 

mencapai tingkat optimal fungsi (UN 1992, Peraturan 3;. UN 1999, ayat 11). 

Kedua dokumen menegaskan hak masyarakat untuk lingkungan diakses (UN 

1992, Peraturan 5; UN 1999, paragraf 5 dan 6.).   Kedua dokumen mendukung 

hak dasar semua orang untuk berpartisipasi dalam masyarakat. 

Literatur terkait dengan perlindungan hak asasi penyandang cacat dan 

lanjut usia masih sangat terbatas.  Sebuah survey mengenai lanjut usia di Inggris 

menganalisis pandangan lanjut usia terhadap isu kecacatan (Priestley, 2002). Isu-

isu yang menjadi perhatian bersama termasuk mobilitas dan transportasi, akses 

perumahan dan hidup mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lanjut usia 

dan penderita cacat untuk mendapatkan haknya.  Namun ada orientasi yang 

berbeda antara lanjut usia dan penderita cacat. Di satu sisi, promosi 'penuaan aktif' 

menandakan keinginan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang menggambarkan 

kelemahan fisik, dan mungkin mencegah dukungan dari masalah cacat (Ibid., 

p.368). Sementara di sisi lain, perhatian untuk para penderita cacat mengarah pada 

partisipasi dalam pekerjaan dan sedikit menawarkan untuk pensiun lanjut usia. 

Salah satu acuan terkait kecacatan dan lanjut usia adalah Peraturan Standar 

Persamaan Kesempatan untuk Penyandang  Cacat yang diadopsi oleh Majelis 

Umum PBB, sesi 48, 48/96 resolusi, lampiran, tanggal 20 Desember 1993 

(UnitedNations, 1992b).  Beberapa hal penting yang tercantum di dalamnya 

menyangkut prasyarat, target, implementasi dan mekanisme monitoring, dengan 

rincian sebagai berikut: 

1.  Prasyarat untuk dapat berpartisipasi yang sama  
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Aturan 1. Peningkatan kesadaran 

Aturan 2. Perawatan medis 

Aturan 3. Rehabilitasi 

Aturan 4. Layanan-layanan penunjang 

2. Target Area untuk dapat Berpartisipasi yang Sama 

Aturan 5. Aksesibilitas 

Aturan 6. Pendidikan 

Aturan 7. Kerja 

Aturan 8. Pendapatan pemeliharaan dan jaminan sosial 

Peraturan 9. Kehidupan Keluarga dan integritas pribadi 

Peraturan 10. Budaya 

Peraturan 11. Rekreasi dan olahraga 

Aturan 12. Agama 

 

3. Implementasi 

Peraturan 13. Informasi dan penelitian 

Peraturan 14. Pembuatan kebijakan dan perencanaan 

Peraturan 15. Perundang-undangan 

Peraturan 16. Kebijakan Ekonomi 

Peraturan 17. Koordinasi kerja 

Peraturan 18. Organisasi-organisasi para penyandang cacat 

Peraturan 19. Pelatihan personil 

Peraturan 20. Nasional pemantauan dan evaluasi program kecacatan dalam 

pelaksanaan Peraturan 

Peraturan 21. Teknis dan kerjasama ekonomi 

Peraturan 22. Kerjasama internasional 
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4.2 Praktek Pengaturan Perlindungan Lanjut Usia di Negara 

Maju 

Berikut beberapa contoh pelaksanaan perlindungan terhadap lanjut usia dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara yang dipilih merupakan 

negara maju yang telah menerapkan program untuk lanjut usia, dengan proporsi 

lanjut usia yang termasuk tinggi atau tujuh persen lebih. 

a.  Amerika  

Negara Amerika merupakan Negara maju yang sudah memperhatikan penduduk 

lanjut usia. Terdapat dua undang-undang tekait perlindungan terhadap lanjut usia 

yang mengalami tindak kekerasan terhadap lanjut usia.  Keduanya mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Pertama undang-undang untuk perlindungan 

pelayanan lanjut usia atau Adult Protective Service (‘APS’). Kedua adalah 

Guardianship, yang terdiri dari tiga jenis yaitu personal (pengaruh orangnya), 

plenary (pengaruh keseluruhan dari masalah) dan limited (pengaruh dari masalah 

khusus).  Sehubungan dengan ini, di Singapore dirumuskan the Advance Medical 

Directive (‘AMD’) pada tahun 1997.  Peraturan perundang-undangan yang telah 

dibuat, sebagai contoh adalah 

1. Elder Justice Act S2010 (John B. Breaux, 2011) 

Undang-undang tersebut melindungi hak lanjut usia, menurunkan atau 

mencegah dehumanisasi dari lanjut usia terhadap tindak kekerasan, dan 

menurunkan atau mencegah kematian dini.  Selain itu, peraturan perundang-

undangan ini akan terus melindungi generasi yang akan datang dari tindak 

kekerasan. 

2. Elder Abuse Laws (Center, 2011) 

Undang-undang ini ditujukan untuk melindungi lanjut usia.  Beberapa undang-

undang terkait dengan ini adalah the federal Older Americans Act of 1965 

(OAA) dan dengan kreasi dari the Vulnerable Elder Rights Protection 

Program atau Program Perlindungan Hak asasi lanjut usia pada tahun 1992 

(Phillips, 2011) 
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Kedua undang-undang tersebut berperan dalam mempromosikan undang-undang 

negara untuk mengatasi kebutuhan dan keprihatinan para lanjut usia. 

Perlindungan lanjut usia diberikan dengan mempromosikan upaya-upaya 

advokasi melalui kantor ombudsman, program pencegahan penyiksaan, 

penelantaran dan eksploitasi, dan bantuan hukum atas nama orang Amerika 

yang lebih tua. Program ini juga menawarkan insentif pendanaan federal yang 

memungkinkan bagi negara untuk mengembangkan dan mempertahankan 

program yang dirancang untuk membantu lanjut usia.  

3. The Patient Self-Determination Act (PSDA) tahun 1990, 42 U.S.C. Section 

1395 et seq (ENotes, 2011) 

Undang-undang Negara federal ini mengatur mengenai hak pasen, terutama 

terkait dengan pemberi pelayanan kesehatan.  Undang-undang ini 

mengharuskan rumah sakit atau pemberi layanan kesehatan (sebagai penerima 

dana pemerintah federal Medicaid/Medicare) untuk menginformasikan secara 

tertulis kepada semua pasien dewasa.  Informasi yang diberikan terkait dengan 

hak mereka untuk menerima atau menolak perawatan medis, dan hak mereka 

untuk menjalankan petunjuk lebih lanjut. Selain itu, dalam undang-undang ini 

mengatur penyedia pelayanan supaya tidak melakukan diskriminasi kepada 

pasen.  Undang-undang ini juga mempunyai dampak khusus terhadap nursing 

homes dan bantuan fasilitas kehidupan, karena ini diperlukan mereka untuk 

permintaan setiap orang/pasen/warga Negara. 

4. The federal Emergency Medical Treatment and Active Labor Act (EMTALA), 

42 U.S.C. 1395, Tahun 2003 (Schecter, 2010).  

Undang-undang ini mengatur kondisi medis emergensi, yang juga dikenal 

sebagai Section 1867 Social Security Act, dan sebagai Section 9121 of the 

Consolidates Omnibus dari Laporan Anggaran Omnibus Budget Reconciliation 

Act of 1985.  Lebih lanjut, undang-undang ini mengatur mengenai hak pasen 

untuk mendapat pelayanan kesehatan, terutama untuk pasen yang tidak 

memiliki asuransi kesehatan. Pelayanan yang berhak diterima pasen termasuk 
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pelayanan kedaruratan, perawatan persalinan dan melahirkan, terlepas dari 

kemampuan mereka untuk membayar. Undang-undang ini diatur oleh CMS, 

sebuah divisi dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Apabila 

terjadi pelanggaran, maka dikenakan konsekuensi finansial.  

5. The Elderly Protection Act: H.R. 1984  (Govtrack, 2011a)  

Perundang-undangan ini masih sebatas Rencana Undang-undang (RUU), 

namun akhirnya disetujui dengan nama Elderly and Disabled Protection Act of 

1999.  Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan 

terhadap lanjut usia. 

Berikut beberapa contoh perundang-undangan terkait dengan lanjut usia, 

yang sudah mengalami perubahan dari undang-undag sebelumnya (Institute, 

2011).  Secara rinci undang-undang tersebut adalah: 

• Par. (4). Pub. L. 102–375, §101 termasuk dukungan untuk keluarga dan 

lainnya, serta seseorang yang secara sukarela membantu lanjut usia dalam 

pelayanan kesehatan jangka panjang. 

• Par. (8). Pub. L. 102–375, § 904(a)(1), mensubstutusi individu lanjut usia 

terlantar.  

• Par. (7). Pub. L. 100–175, § 101(3), mensubstitusi “Participating in and 

contributing to” for “Pursuit of”.  

• Par. (10). Pub. L. 100–175, and § 101(4), mengatur mengenai perlindungan 

lanjut usia 

• 1984—Par. (4). Pub. L. 98–459, § 102(a), mengatur mengenai pelayanan yang 

komprehensif 

• Par. (8). Pub. L. 98–459, § 102(b), mengatur mengenai perawatan jangka 

panjang untuk lanjut usia.  

• Par. (10). Pub. L. 98–459, § 102(c), mengatur mengenai partisipasi dalam 

penyediaan pelayanan dan program ditujukan untuk lanjut usia 

• 1978—Par. (8). Pub. L. 95–478 mengatur mengenai living arrangements.  

http://www.law.cornell.edu/usc-cgi/get_external.cgi?type=pubL&target=102-375
http://www.law.cornell.edu/usc-cgi/get_external.cgi?type=pubL&target=102-375
http://www.law.cornell.edu/usc-cgi/get_external.cgi?type=pubL&target=100-175
http://www.law.cornell.edu/usc-cgi/get_external.cgi?type=pubL&target=100-175
http://www.law.cornell.edu/usc-cgi/get_external.cgi?type=pubL&target=98-459
http://www.law.cornell.edu/usc-cgi/get_external.cgi?type=pubL&target=98-459
http://www.law.cornell.edu/usc-cgi/get_external.cgi?type=pubL&target=98-459
http://www.law.cornell.edu/usc-cgi/get_external.cgi?type=pubL&target=95-478
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• 1973—Par. (8). Pub. L. 93–29 mengatur mengenai akses terhadap biaya 

transfortasi yang rendah.  

• 42 USC 3058 - Sec. 3058g, mengatur mengenai State Long-Term Care 

Ombudsman program (States, 2011)  

 

b.  California  

Sebagai salah satu Negara di Amerika, mempunyai peraturan perundang-

undangan terkait dengan lanjut usia, khususnya perlindungan lanjut usia. 

Beberapa seksi menerangkan mengenai pengertian terkait kelanjutusiaan.  

6. Welfare and Institutions Code Section 15600-15601  

(http://www.aroundthecapitol.com/code/getcode.html?file=./wic/15001-

16000/15600-15601): ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap 

lanjut usia termasuk perlindungan terhadap berbagai tindak kekerasan, 

penelantaran dan disabilitas lanjut usia.  Selain itu perlu memberikan perhatian 

terhadap berbagai kebutuhan dan masalah lanjut usia.  Aturan lainnya yaitu 

mengenai keharusan untuk melaporkan kejadian tindak penganiayaan terhadap 

lanjut usia. Selain itu, juga mengumpulkan informasi mengenai jumlah korban 

kekerasan, tindakan pelecehan, dan data lain yang mendorong negara 

memberikan pelayanan atau bantuan yang memadai untuk semua korban 

secara tepat waktu dan dengan penuh kasih. Tujuan selanjutnya memberikan 

perlindungan di bawah hukum untuk semua orang yang melaporkan dugaan 

kasus pelecehan sesuai laporan yang benar. 

7. California Codes Welfare and Institutions Code Section 15610-15610.65 

(http://www.aroundthecapitol.com/code/getcode.html?file=./wic/15001-

16000/15610-15610.65), berisi mengenai perlindungan terhadap lanjut usia 

yang tidak bisa melindungi diri sendiri, dirugikan atau terancam bahaya, 

menyebabkan luka fisik atau mental karena 

tindakan diri sendiri atau orang lain; akibat ketidaktahuan, buta huruf, 

ketidakmampuan, keterbatasan mental, substansi pelecehan, atau miskin 

kesehatan, kekurangan makanan yang cukup, tempat tinggal, atau pakaian, 

http://www.law.cornell.edu/usc-cgi/get_external.cgi?type=pubL&target=93-29
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dieksploitasi dari pendapatan mereka dan sumber daya, atau dirampas karena 

hak mereka.  Perlindungan diatur untuk menyediakan pengobatan atau 

pelayanan terhadap lanjut usia.  Undang-undang ini juga mengatur mengenai 

pemberi pelayanan kesehatan terhadap lanjut usia, berikut berbagai tempat 

pelayanan kesehatan.  

8. Welfare and Institutions Code Section 15610.25 

 (http://www.nolo.com/law/CA-WIC15_5_23), mengatur mengenai orang cacat 

9. Welfare and Institutions Code Section 15610.27 

 (http://law.onecle.com/california/welfare/15610.27.html) mengatur mengenai 

pengertian lanjut usia, yaitu yang berumur 65 tahun ke atas.  Namun untuk 

negara berkembang, termasuk Indonesia batasan usia lanjut adalah 60 tahun ke 

atas (RI, 1998; WHO, 2011a) 

10. Welfare and Institutions Code Section 15610.30 

 (http://law.onecle.com/california/welfare/15610.30.html), mengatur mengenai 

tindakan salah dalam hal keuangan;  

11. Welfare and Institutions Code Section 15610.40 (CALIFORNIA, 2002), 

mengatur mengenai investigasi laporan terkait dengan perlindungan lanjut usia  

12. Welfare and Institutions Code Section 15610.43 (CALIFORNIA, 2002), 

mengatur mengenai isolasi  

13. Welfare and Institutions Code Section 15610.45 

 (http://law.onecle.com/california/welfare/15610.45.html), mengatur mengenai 

instansi penegak hukum 

14. Welfare and Institutions Code Section 15610.47 

 (http://law.onecle.com/california/welfare/15610.47.html) dan 15610.50 

(ftp://leginfo.public.ca.gov/pub/01-02/bill/asm/ab_0251-

0300/ab_255_bill_20020514_amended_sen.html), mengatur mengenai 

fasilitas Long-term care  
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15. The Financial Elder Abuse Reporting Act of 2005 (Chin, 2005), mengatur 

mengenai masalah keuangan dan pengaturannya. 

 

Berikut beberapa undang-undang dari berbagai Negara di Amerika terkait 

dengan pelayanan kesehatan dan perllindungan lanjut usia, yaitu 

 Alabama: mengadopsi suatu undang-undang setelah the UHCDA pada 

Alabama Code tahun 1975, Sections 22-8A-2 sampai 11, diratifikasi tahun 

1997 (diamandemen tahun 2001). Mengatur mengenai pasen dengan penyakit 

terminal. Negara ini juga mempunyai DPA Act, Section 26-1-2, yang telah 

direvisi tahun 1997. 

 Arizona: mengatur mengenai keputusan pelayanan kesehatan komprehensif.   

 Arkansas: mengatur mengenai Arkansas has a Living Will Declaration Statute, 

Section 20-17-202 to 214. The 1999 Arkansas Laws Act 1448 (House Bill 

1331) membuat secara khusus DPA untuk pelayanan kesehatan. 

 Kalifornia: California PROBATE Code, Sections 4600 to 4948 (enacted in 

1999) and Sections 4711 to 4727 mengatur mengenai berbagai permasalahan 

mengenai lanjut usia.. 

 Kolorado: juga mengatur mengenai pelayanan kesehatan melalui Seksi 15-14-

501 to 509, yang disyahkan tahun 1992. 

  Konektikut: melalui General Statutes, Section 1-43 (1993) and Sections 19a-

570 to 575 (1993). Direview tapi tidak diamandemen pada tahun 1998. 

 Delaware: Delaware Code Title 16, Sections 2501 to 2517, merevisi pada tahun 

1996 dan 1998, model setelah the UHCDA. 

 Kolumbia: D.C. Code Section 21-2210 (1998) meliputi the DPA for Health 

Care Act. 

 Florida: Florida Statutes Annotated, Sections 765-101 to 404 mencakup the 

state's Comprehensive Health Care Decisions Act, yang diamandemen tahun 

2000. 

 Georgia: pada Georgia Code Annotated, Section 31-36-1 to 13 (1990, 

diamandemen tahun 1999).  
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 Hawaii: Hawaii Revised Statute Section 327E-1 to 16 mencakup the state's 

Comprehensive Health Care Decisions Act, modeled on the UHCDA. (1999, 

diamandemen tahun 2000). 

 Indiana: Indiana Code Section 30-5-1 to 5-10 authorizes a general DPA. 

Section 16-36-1-1 to 1-14 mengenai pelayanan kesehatan. 

 Kansas: Kansas Statutes Annotated, Sections 58-625 to 632, diamandemen 

tahun 1994, membuat secara khusus DPA untuk pelayanan kesehatan. 

 Vermont: Statute Title 14, Sections 3451 to 3467 (1989) membuat secara 

khusus DPA untuk pelayanan kesehatan. 

 Virginia: Virginia Code Sections 54.1-2981 to 2993 (1992, diamandemen tahun 

2000) mengatur mengenai pelayanan kesehatan yang komprehensif (a 

comprehensive health care decisions act at Section 54.1-2986). 

 

c.  Kanada  

Negara ini merupakan Negara yang terluas di Amerika Utara, yang mempunyai 

undang-undang terkait kelanjutusiaan, salah satunya adalah:  

16. Undang-undang yang diberlakukan oleh Yukon, merupakan bagian dari tiga 

perundangan lainnya (Public Guardian and Trustee Act,  the Care Consent 

Act and Parts 1-3  of the Adult Protection and Decisionmaking Act) yang 

mulai berlaku di Yukon pada tanggal 2 Mei 2005. Bagian 4 dari undang-

undang ini mulai berlaku September 2005 (CanadianNetwork, 2005).  

Undang-undang ini berupa undang-undang perlindungan dengan 

memberikan: tanggung jawab khusus kepada departemen kesehatan atau 

sosial provinsi untuk menangani kasus-kasus penyiksaan atau penelantaran; 

akses kepada korban; dan intervensi secara bertahap. Perlindungan umumnya 

diberikan bukan untuk memberikan hukuman pada para pelaku. Melainkan 

membantu memberikan berbagai layanan kesehatan, sosial dan lainnya. 

Undang-undang ini mungkin menyediakan layanan kesehatan dan 

pengobatan individu atau layanan jangka pendek, layanan manajemen 

keuangan yang diberikan oleh wali publik di tingkat provinsi dan jasa wali 
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amanat. Dalam kebanyakan kasus, staf perlindungan orang dewasa berusaha 

meminta korban secara sukarela untuk menerima layanan. Namun, pegawai 

pemerintah dapat meminta pengadilan keluarga untuk memaksakan kesehatan 

dan pelayanan perawatan pribadi pada orang dewasa yang kemampuan 

mentalnya menurun. Hal ini terjadi sebagai upaya terakhir, dan untuk jangka 

waktu terbatas (biasanya sampai dengan 12 bulan). 

Sebagai upaya memperkaya informasi mengenai praktek pengaturan perlindungan 

lanjut usia, berikut disajikan gambaran di beberapa negara di kawasan Asia. 

Gambaran tersebut menyangkut praktek perlindungan lanjut usia di  negara yang 

mayoritas muslim. Hal ini dimaksudkan untuk melihat perbandingan pandangan 

dan perhatian berbagai negara tersebut terhadap lanjut usia, khususnya dalam hal 

perlindungan.     

d. Malaysia  

• The Pensions Trust Act, tahun 1991  yang mengatur masalah pensiun supaya 

tidak menjadi beban pemerintah di kemudian hari.   

Negara ini baru tahun 1995 merumuskan Kebijakan Nasional mengenai 

lanjut usia (Sim, 2011). Dalam kebijakan ini diharapkan dapat tercipta 

masyarakat lanjut usia yang puas, memiliki rasa harga diri dan martabat 

yang tinggi, dengan mengoptimalkan potensi dirinya. Selain itu, 

memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk memperoleh perawatan 

dan perlindungan dari anggota, masyarakat keluarga dan bangsa (Pemerintah 

Malaysia 1996, h. 571, penekanan ditambahkan). Secara khusus, kebijakan 

tersebut memiliki tujuan untuk memperbaiki martabat dan harga diri lanjut 

usia dalam masyarakat, keluarga dan bangsa, dan meningkatkan potensi 

lanjut usia, sehingga mereka dapat terus menjadi produktif dalam 

pembangunan nasional. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong 

penyediaan fasilitas untuk lanjut usia, sehingga dapat menjamin perawatan 

dan perlindungan. Sejalan dengan tujuan tersebut, beberapa rencana aksi 

telah dimulai dan enam sub-komite didirikan di bawah Senior Citizens 

Nasional Kebijakan Panitia Teknis dibentuk oleh Departemen Kesejahteraan 
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Sosial pada bulan Juli 1996. Keenam sub-komite sosial dan rekreasi, 

kesehatan, pendidikan, agama dan pelatihan; perumahan; penelitian, dan 

publisitas. Di bawah masing-masing sub-komite, banyak kegiatan dan 

program yang telah dimulai dan banyak lagi yang direncanakan. Berbagai 

kementerian dan departemen yang terlibat dalam rencana aksi dan kegiatan 

untuk lanjut usia, tetapi lembaga yang mengawasi semua hal adalah 

Departemen Kesejahteraan Sosial, di Departemen Persatuan Nasional dan 

Pembangunan Sosial. 

• The 1999 Malaysian Plan of Action,  mengatur berbagai hal terkait dengan 

kelanjutusiaan.  Namun belum cukup mencaku ketenagakerjaan dan jaminan 

sosial. Penekanan kebijakan hanya pada aspek sosial, meskipun tidak tentu 

berperan dalam meningkatkan kesejahteraan. 

• The Care Centre Act 1993, and Care Centre Regulations 1994; The Private 

Healthcare Facilities and Services Act 1998.  Peraturan ini merupakan 

pedoman yang mengatur mengenai nursing home, yang didasarkan bahwa di 

masa depan perlu merumuskan kebijakan mengenai long term care.  Namun 

Malaysia belum secara khusus mempunyai kebijakan long term care  

 

e. Singapura 

Pada Bulan April 2002, dibentuk suatu kelompok kerjasama antar stakeholder 

pemerintah dan non pemerintah. Tujuannya untuk bersama-sama memberikan 

perlindungan kepada lanjut usia.  Tidak terdapat perundang-undangan yang 

secara khusus mengatur lanjut usia, namun perudanng-undangan lainnya 

dapat digunakan untuk perlindungan lanjut usia  (LawGazette, 2011).  

Perundang-undangan lanjut usia lain ditujukan untuk long term care lanjut 

usia (Mehta, 2011).  Beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan 

perlindungan lanjut usia yaitu: 

• The provisions in the Penal Code (Cap 224) : memberikan perlindungan 

terhadap lanjut usia dari berbagai tindakan salah, baik secara fisik, seksual 

dan financial. 
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• The Women’s Charter (Cap 353) (‘the Charter’), yang diperkenalkan pada 

tahun 1961, dan diamandemen tahun 1997.  Mengatur mengenai 

perlindungan terhadap anggota keluarga, termasuk lanjut usia. 

• The Maintenance of Parents Act of 1996, mengatur mengenai 

perlindungan lanjut usia, terutama terkait dengan masalah financial. 

d.  Jepang 

Negara ini merupakan Negara dengan jumlah dan proporsi lanjut usia 

tertinggi di dunia.  Salah satu perundang-undangan yang berlaku yaitu  The 

Elder Abuse Prevention and Caregiver Support Law April tahun 2006 

(Watanabe, 2008) (Lyons, 2011). Tujuannya untuk memberikan perlindungan 

terhadap lanjut usia dengan deteksi dan manajemen dini.  Undang-undang ini 

mengatur mengenai perlindungan terhadap lanjut usia dari tindakan salah, 

termasuk akibat perawatan dalam jangka panjan/long term care.  Selain itu 

terdapat peraturan perundang yaitu the Long-Term Care Insurance Act tahun 

1997.63.  Tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap lanjut usia.  

Perundang-undangan ini mengatur mengenai sistem asuransi perawatan 

jangka panjang atau long term care (Seki, 2009). 

 

f. Korea  

Perhatian terhadap lanjut usia lebih pada kebijakan sosial, dalam perkembangan 

seajarahnya dibagi menjadi lima tahap. Tahap pertama periode sebelum tahun 

1960an, tahun 1960an, 1970a, 1980an,dan tahun 1990 lebih (Choi, 2011).   

• Tahun 1960-an, the Labour Standard Law Tahun 1953 membahas mengenai 

asuransi sosial dan jaminan pensiun untuk lanjut usia.  

• Tahun 19800-an, the Elderly Welfare Law Tahun 1981 membahas mengenai 

pendapatan pensiunan pada usia lanjut, juga mengenai perawatan lanjut usia 

termasuk long term care dan status kesehatan.  Pada tahun 1989 dan 1993, 

undang-undang ini diamandemen terkait pemberian pelayanan untuk kelas 

menengah ke atas dan pelayanan komunitas. Undang-undang ini 
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diamandemen pada tahun 1997, dengan empat kategori fasilitas kesejahteraan 

untuk lanjut usia yaitu fasilitas kesejahteraan perumahan, fasilitas pelayanan 

kesehatan, fasilitas pelayanan masyarakat, dan fasilitas untuk bersantai.  

• The National Pension Law Tahun 1988 membahas mengenai ketenagakerjaan 

lanjut usia. 

• The Older Workers Employment Promotion Law Tahun 1992 memuat 

mengenai peningkatan pendapatan dari lanjut usia yang bekerja sampai tidak 

bekerja lagi. 

• The National Basic Livelihood Security Law (NBLS) Tahun 1999, Sampai 

Oktober 2000. Undang-undang ini membahas mengenai jaminan standar hidup 

minimum untuk seluruh rakyat Korea, termasuk lanjut usia. 

Tidak ada undang-undang khusus lanjut usia terkait dengan tindak 

kekerasan terhadap lanjut usia. Namun terdapat beberapa undang-undang yang 

terkait dengan tindakan kekerasan terhadap lanjut usia. Pertama, the Penal Code 

(Cap 224) yang ditujukan untuk melindungi lanjut usia dari akibat tindakan 

kekerasan fisik dan seksual.  Selain itu, undang-undang ini juga melindungi lanjut 

usia dari tindakan kekerasan financial. Kedua, the Women’s Charter (Cap 353) 

(‘the Charter’), yang diperkenalkan pertama kali tahun 1961 bertujuan untuk 

melindungi hak perempuan dan anggota keluarganya. Undang-undang ini 

diamandemen pada tahun 1997 untuk mengatur mengenai tindak kekerasan dalam 

rumah tangga.  Ketiga, the Maintenance of Parents Act of 1996, mengatur 

mengenai orang tua dengan anak-anaknya, terutama dalam masalah financial. 
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BAB V 

KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN LANJUT USIA DARI 

SUDUT PANDANG ETIKA, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL 

BUDAYA HANKAM 
 

 

Peningkatan jumlah dan proporsi lanjut usia membawa konsekuensi yang cukup 

luas terhadap berbagai aspek kehidupan.  Berdasarkan Laporan Perserikatan 

Bangsa-bangsa (PBB), population ageing membawa dampak yang meluas, artinya 

dialami hampir semua negara di dunia.  Kondisi ini sebagai akibat penurunan 

fertilitas dalam jangka panjang. Selain itu, population ageing berdampak secara 

mendalam.  Artinya konsekuensinya besar dan berimplikasi terhadap semua aspek 

kehidupan (UnitedNations, 2009b).  

Penduduk lanjut usia harus mendapatkan perhatian lebih. Karena itu, perlu 

konsep terpadu agar penanganannya semakin baik. Keberadaan lanjut usia 

tersebut diharapkan tidak membebani semua orang. Program-program itu belum 

dirasakan maksimal oleh lanjut usia, sehingga diperlukan konsep terpadu supaya 

penanganan bagi lanjut usia bisa menjadi lebih baik. 

 

5.1 Perlindungan Lanjut Usia dari Sudut Etika 

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lanjut usia, perhatian terhadap 

masalah etika (termasuk hukum) sangat penting artinya. Bahkan diantara berbagai 

cabang kedokteran mungkin pada cabang etika dan hukum inilah yang paling 

berperan.  Isu-isu etis termasuk kesehatan mental masih belum banyak perhatian.  

Namun dalam beberapa decade terakhir mulai mendapat perhatian terutama dalam 

hubungannya antara pasen dengan petugas kesehatan. Misalnya dalam menjaga 

kerahasiaan pasen, dan memberikan terapi untuk pasen (Christensen, 1997).  Etika 

yang perlu mendapat perhatian tidak hanya etika medis, melainkan juga psikiatri. 

Pertimbangan etis yang rumit kadang muncul dalam pengambilan keputusan dan 

hubungan, karena tidak hanya pertimbangan kesehatan mental. Melainkan 

memerlukan pertimbangan mengenai masalah moral, sosial dan hukum.  
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Bebagai hal terkait etika yang sangat perlu diperhatikan antara lain yaitu 

keputusan tentang mati hidup penderita. Apakah pengobatan diteruskan atau 

dihentikan. Apakah perlu tindakan resusitasi. Apakah makanan tambahan per 

infuse tetap diberikan pada penderita kondisi yang sudah jelas akan meninggal?  

Dalam geriatric, aspek etika ini erat dengan aspek hukum, sehingga 

pembicaraan mengenai kedua aspek ini sering tidak dapat dipisahkan. Aspek 

hukum penderita dengan kemampuan kognitif yang sudah sangat rendah, seperti 

pada lanjut usia penderita dementia sangat erat kaitannya dengan segi etik. Antara 

lain berbagai hal mengenai pengurusan harta benda penderita lanjut usia yang 

tidak mempunyai anak dan lain sebagainya. Beberapa hal tersebut perlu 

mendapatkan perhatian di Indonesia, mengingat geriatri merupakan bidang ilmu 

yang baru saja mulai berkembang.  

Beberapa prinsip etika berikut ini sering belum dilaksanakan di Indonesia. 

Pengertian dan pengetahuan mengenai hal ini akan memberi gambaran bagaimana 

seharusnya masalah etika dan hukum pada penderita lanjut usia diberlakukan. 

Prinsip etika yang harus dijalankan dalam pelayanan lanjut usia adalah (David 

Schuff, 2011): 

• Empati, menyangkut pengertian ”simpati atas dasar pengertian yang dalam”. 

Artinya dalam memberikan pelayanan terhadap lanjut usia, harus memandang 

seorang lanjut usia yang sakit dengan pengertian, kasih sayang dan memahami 

rasa penderitaan yang dialami. Tindakan empati harus dilaksanakan dengan 

wajar, tidak berlebihan, sehingga tidak memberi kesan over-protective dan 

belas-kasihan. Sehubungan dnegan itu, semua petugas kesehehatan atau 

perawatan harus memahami peroses fisiologis dan patologik dari penderita 

lanjut usia. 

• Hal-hal yang “Harus” dan”tidak boleh” dilakukan.  Pelayanan terhadap lanjut 

usia selalu didasarkan pada keharusan untuk mengerjakan yang baik untuk 

pnderita dan harus menghindari tindakan yang menambah penderitaan.  

• Otonomi : yaitu suatu prinsip bahwa seorang inidividu mempunyai hak untuk 

menentukan nasibnya, dan mengemukakan keinginannya sendiri. Tentu saja 

hak tersebut mempunyai batasan, akan tetapi di bidang geriatri hal tersebut 
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berdasar pada keadaan, apakah penderita dapat membuat putusan secara 

mandiri dan bebas. Dalam etika ketimuran, seringakali hal ini dibantu (atau 

menjadi semakin rumit ?) oleh pendapat keluarga dekat. Jadi secara hakiki, 

prinsip otonomi berupaya untuk melindungi penderita yang fungsional masih 

kapabel (sedanagkan non-maleficence dan beneficence lebih bersifat 

melindungi penderita yang inkapabel). Dalam berbagai hal aspek etik ini 

seolah-olah memakai prinsip paternalisme, dimana seseorang menjadi wakil 

dari orang lain untuk membuat suatu keputusan (mis. Seorang ayah membuat 

keuitusan bagi anaknya yang belum dewasa). 

• Keadilan : yaitu prinsip pelayanan kesehatan harus memberikan perlakuan 

yang sama bagi semua penderita. Kewajiban untuk memperlakukan seorang 

penderita secara wajar dan tidak mengadakan pembedaan atas dasar 

karakteristik yang tidak relevan. 

• Kesungguhan Hati : yaitu suatu prinsip untuk selalu memenuhi semua janji 

yang diberikan pada seorang penderita. 

Lanjut usia merupakan orang tua dari kelompok usia yang lebih muda, 

yang perlu dihormati dan dihargai. Kelompok penduduk ini masih berhak 

mendapatkan kesempatan untuk hidup yang layak, dan berhak dilindungi dari 

tindak kekerasan atau perlakuan salah. Sehubungan dengan itu, pemahaman 

mengenai budi pekerti dan hormat terhadap orang tua perlu dimiliki generasi 

muda. Apabila semua orang menerapkan etika dan sopan santun sebagaimana 

mestinya, merupakan suatu upaya untuk perlindungan lanjut usia.  Karena salah 

satu kebutuhan atau keinginan dari lanjut usia adalah mereka masih dihormati 

atau dihargai, sehingga lanjut usia merasa masih mempunyai martabat sebagai 

manusia.   

  

5.2 Perlindungan Lanjut Usia dari Sudut  Agama 

Lanjut usia sering dianggap sebagai kelompok yang berada pada tahapan 

menjelang kematian. Pada tahap ini, lanjut usia umumnya dianggap sebagai masa 

untuk mempersiapkan diri menghadap Sang Pencipta, dan akhir kehidupannya di 
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dunia. Cara pandang lanjut usia mengenai kematian berbeda sesuai dengan 

keyakinan atau agamanya masing-masing.  

Agama Islam memandang bahwa kematian adalah terpisahnya antara roh 

dan jasad, dan roh tanpa jasad tersebut akan dibawa ke alam barkah sebelum 

seseorang masuk surga atau neraka.  Oleh karena itu, Al Qur’an menganjurkan 

seseorang untuk berbuat baik selama hidupnya. Dalam pandangan Kristen, 

kematian membuat hidup manusia berhenti.  Setelah kematian jiwa menunggu 

damai sorgawi, sambil menunggu kebangkitan tubuh.      

Pada lanjut usia, umumnya mereka sudah merasa lebih siap dibanding 

dengan kelompok usia lainnya. Bahkan sisa hidupnya kebanyakan digunakan 

untuk kegiatan keagamaan atau kerohanian. Lanjut usia banyak yang menganggap 

bahwa masa ini merupakan masa untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan 

berusaha untuk meninggalkan urusan duniawi.  Beberapa pandangan bahawa 

lanjut usia yang semakin religious dapat mengurangi tingkat depresi yang 

mungkin timbul pada saat usia tua.  

Sehubungan dengan itu, program lanjut usia Kementrian Agama RI 

bertujuan untuk membina, meningkatkan, dan memantapkan iman dan takwa 

sesuai agamanya atau kepercayaan penduduk lanjut usia kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, untuk mewujudkan masyarakat yang agamis, peradaban luhur berbasis 

nurani yang disinari oleh ajaran agama (DepartemenSosialRI, 2008)  

Agama secara signifikan mempengaruhi status kesehatan, terutama untuk 

lanjut usia. Beberapa penelitian mengungkapkan hubungan antara perbedaan 

kelompok umur dengan tingkat religious seseorang. Hasil penelitian menunjukkan 

ada hubungan antara tingkat religious seseorang dengan keterbatasan fungsional, 

dan dampaknya  relatif stabil (Benjamins, 2004).   

Pendekatan agama terhadap lanjut usia sangat diperlukan sebagai bentuk 

perlindungan terhadap lanjut usia.  Lanjut usia yang religious cenderung lebih siap 

mental dalam menghadapi akhir kehidupan, dan tidak mudah untuk mengalami 

depresi.   
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5.3  Perlindungan Lanjut Usia dari Sudut Sosial Budaya  

Masalah sosial lanjut usia merupakan masalah yang juga sering banyak dihadapi 

di masyarakat. Berbagai upaya penanganan masalah sosial lanjut usia perlu 

diperhatikan dari segi kearifan lokal. Mengingat Indonesia terdiri dari beragam 

budaya yang masing-masing mempunyai cara tersendiri dalam mengatasi masalah 

lanjut usia. Bidang sosial terkait juga dengan masalah komposisi keluarga dan 

living arrangement, kebutuhan perumahan, tren migrasi, epidemiologi dan 

kebutuhan pelayanan kesehatan  

Secara nasional, terwujudnya kesejahteraan sosial lanjut usia perlu 

diarahkan antara lain pada:  1) meningkatkan dan memperkuat peran keluarga dan 

masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial lanjut usia, 2) 

meningkatnya jangakauan dan kualitas layanan sosial lanjut usia, 3) membangun 

dan mengembangkan sistem jaminan sosial lanjut usia (DepartemenSosialRI, 

2008). 

Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara latar 

belakang sosial-budaya dengan peran pengasuhan penilaian dan sumber daya 

psikososial, dan faktor-faktor ini menjelaskan hasil tekanan psikologis (Soskolne, 

Halevy-Levin, & Cohen, 2007) 

 

5.4 Perlindungan Lanjut Usia dari Sudut Ekonomi 

Lanjut usia dengan keterbatasan kondisi fisik dan psikis, umumnya sudah tidak 

seproduktif ketika mereka masih muda. Berbagai kendala ekonomi sering 

dihadapi oleh lanjut usia, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai jaminan 

hari tua atau pensiunan.  Sementara lanjut usia masih memerlukan berbagai biaya 

untuk hidup, serta biaya kesehatan apabila mereka menderita sakit.   

 Berbagai hal terkait bidang ekonomi lanjut usia yaitu pertumbuhan 

ekonomi, tabungan, investasi, konsumsi, pasar tenaga kerja, pensiun, perpajakan 



58 | Created by LILIS HERI MIS CICIH - 2011  
 

dan transfer antargenerasi. Kondisi keuangan Negara kita sampai saat ini belum 

bisa menjamin lanjut usia untuk mendapat jaminan sosial secara menyeluruh.  

Sementara masyarakat di Negara kita dengan tingkat sosial ekonomi rendah, 

umumnya masih belum bisa menabung untuk hari tua.  Tidak sedikit lanjut usia 

yang masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.  Bahkan tidak 

sedikit pula lanjut usia yang maish menanggung keluarga anak dan cucunya.   

Sehubungan dengan masih banyaknya lanjut usia yang bekerja,  kebijakan 

dalam bidang ketenagakerjaan ditujukan untuk membina dan membeirkan 

kesempatan kepada lanjut usia yang potensial produktif untuk berkarya dalam 

pembangunan sesuai dengan kemampuan, pengetahuan dan pengalamannya 

(DepartemenSosialRI, 2008)   

Di masa depan dengan smekin meningkatnya jumlah dan proporsi lanjut 

usia, perencanaan ekonomi harus benar-benar diperhatikan.  Hal ini dimasudkan 

untuk mempersiapkan kebutuhan keuangan terutama terkait dengan pembiayaan 

kesehatan ketika lanjut usia mengalami sakit (L. J. Lammers & Eudaly, 2006).   

Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan kurangnya dukungan yang 

berhubungan dengan kesehatan yang buruk. Namun, persis bagaimana faktor-

faktor ini mempengaruhi kesehatan dengan tidak sepenuhnya jelas. Kemungkinan 

keadaan ekonomi (kemiskinan sarana keuangan) mempengaruhi akses untuk 

perilaku sehat yang secara positif mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. 

Dengan kata lain, kesehatan dampak dari penuaan. Oleh karena itu, kesehatan dan 

keuangan pengaturan kebutuhan di usia tua. Sebuah usia yang lebih tua, 

rendahnya status sosial ekonomi (SES) dan pencapaian pendidikan merupakan 

faktor risiko utama untuk kesehatan miskin (Anita Karp, 2004; J. Launer, 1999). 

 

5.5 Perlindungan Lanjut Usia dari Sudut Politik 

Berbagai kebaijakan lanjut usia dapat berjalan baik dengan dukungan politik yang 

ada.  Keterlibatan lanjut usia dalam politik juga masih diperlukan, terkait dengan 
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pengalaman mereka yang masih dianggap berguna untuk kepentingan bangsa dan 

Negara.  Lanjut usia masih perlu diperhitungkan dalam representasi politik. 

Dalam rangka mengantisipasi dampak dari peningkatan penduduk lanjut 

usia di masa depan, perlu didukung oleh sistem politik yang ada. Dengan 

demikian kebijakan pembangunan berorientasi pada kebutuhan lanjut usia.  

Kekuasaan politis menyangkut kemampuan untuk memaksakan kebijakan yang 

mungkin ditentang, merupakan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain untuk 

mencapai tujuan (Rosenthal, 2009),  
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BAB VI 

METODE PEMBUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN 

 

 

6.3 Proses Pembuatan Kebijakan Kesehatan 

Pada bagian ini disajikan beberapa proses dan model pembuatan kebijakan secara 

umum.  Selanjutnya disajikan proses pembuatan kebijakan kesehatan sesuai 

dengan naskah akademik yang dibuat.   

Secara umum, proses pembuatan kebijakan dilakukan dengan melalui 

beberapa tahapan, yang merupakan suatu siklus. Sejak desain hingga 

implementasi dan evaluasi, perlu dipandang sebagai suatu siklus dari serangkaian 

kegiatan kebijakan, seperti tampak pada Gambar 6.1 (EcoInformatics, 2011).  

Mengacu pada gambar tersebut, proses pembuatan kebijakan dimulai 

dengan Penetapan agenda (agenda setting).  Umumnya muncul karena ada urgensi 

suatu isu publik tertentu, yang berkembang dari beragam bentuk pemicu seperti 

misalnya permasalahan yang semakin dirasakan dampaknya dalam masyarakat, 

wacana yang berkembang dan mengkristal atas suatu isu tertentu, hasil proses 

pembelajaran (misalnya analisis atas kondisi yang ada, studi banding atau suatu 

upaya benchmarking dengan negara/pihak lain), dan sebagainya.   

Pemicu penting untuk mengangkat suatu isu tertentu sebagai suatu isu 

kesehatan tidak hanya dari pembuat kebijakan. Seringkali juga berasal dari 

keprihatinan para pelaku bisnis atau opini dan telaahan para analis kebijakan. 

Selanjutnya mengingatkan para pembuat kebijakan untuk segera menyikapi dan 

menindaklanjutinya dengan segera dan tepat. 

Analisis atau pengkajian kebijakan memegang peran sangat penting untuk 

mendalami agenda kebijakan. Selanjutnya memahaminya lebih jauh berdasarkan 

fakta dan kajian dalam konteks kekinian maupun perkiraan di masa datang; 

mengidentifikasi isu kebijakan secara spesifik; menetapkan tujuan spesifik 
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kebijakan yang diperlukan; menggali berbagai alternatif solusi beserta variabel 

sasaran; dan merancang instrumen kebijakan sesuai yang diperlukan. 

Gambar 6.1.  Siklus Kebijakan 

 

  Sumber: (EcoInformatics, 2011) 

 

Hasil analisis atau pengkajian kebijakan merupakan masukan bagi 

perancangan/desain atau formulasi kebijakan. Proses ini terutama mencakup 

penetapan instrumen beserta aspek legal, kerangka pengorganisasian (termasuk 

struktur kelembagaannya) dan mekanisme operasionalnya. Proses formulasi 

kebijakan juga meliputi berbagai persiapan bagi implementasi operasionalnya. 

Pada dasarnya, pembuatan dan penetapan kebijakan merupakan “ranah” 

kewenangan pembuat kebijakan (policy maker), meskipun ada partisipasi dari 

pihak-pihak lain dalam penyiapannya. 

 Setiap kebijakan yang dikeluarkan (terutama untuk kebijakan-kebijakan 

yang di luar undang-undang) penting untuk dapat menetapkan indikator 

keberhasilan (indikator kinerja). Oleh karena itu, perlu sistem pengukuran (metric 
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system) yang jelas bagi suatu kebijakan, sehingga semua pihak dapat memantau 

capaian dari penetapan dan implementasi suatu kebijakan.  

Selanjutnya keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari implementasinya. 

Proses perencanaan kebijakan yang baik belum tentu menjamin keberhasilan dalam 

implementasinya. Berbagai aktivitas termasuk penyiapan pelaksanaan, sosialisasi, 

peningkatan kapasitas (capacity building) pihak tertentu (seperti misalnya aparatur 

pemerintah pelaksana tertentu), dan sebagainya merupakan hal penting yang biasanya 

“baku” dalam proses sebelum dan selama implementasi.  Selain itu, yang penting 

juga untuk diperhatikan adalah kesungguhan dan konsistensi dalam implementasi 

kebijakan. Dengan demikian penting dilakukan fungsi pengawasan/kontrol, baik 

secara eksternal (misalnya ada pihak independen yang melakukan hal ini) maupun 

internal dalam konteks kebijakan yang bersangkutan.  

Proses pemantauan (monitoring) dan evaluasi idealnya merupakan bagian 

integral dari proses kebijakan. Melalui tahap ini diperoleh umpan balik 

(feedback), sehingga dapat diketahui keberlanjutan kebijakan. 

 Model lain yang secara luas digunakan dalam membuat kebijakan adalah 

model linear (Wiku  Adisasmito, 2008a), seperti tampak pada Gambar 6.2.  

Seperti halnya model lain, proses pembuatan kebijakan merupakan proses 

pemecahan masalah yang rasional, seimbang, obyektif, dan bersifat analitik. 

Keputusan dibuat melalui rangkaian proses yang dimulai dengan mengenali 

masalah/isu dan berakhir dengan program yang berisi kegiatan untuk 

memecahkan masalah. Secara rinci rangkaian proses tersebut adalah: 

 Mengenali dan menentukan masalah/isu; 

 Mengidentifikasi rangkaian aktifitas yang akan dilakukan berkaitan dengan 

masalah/isu tersebut; 

 Pembobotan antara keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif pemecahan 

masalah; 

 Menentukan pilihan yang menawarkan solusi terbaik; 

 Mengimplementasikan kebijakan; 

 Mengevaluasi keluaran  
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Gambar 6.2 Model Linier Pembuatan Kebijakan 

 

Sumber: (Grindle, 1990) 

 

Dalam setiap proses dalam model ini, pembuat kebijakan melakukan 

pendekatan yang rasional, dan berhati-hati dalam mempertimbangkan semua 

informasi yang relevan. Sehingga kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan bukan 

berarti kesalahan pada kebijakan, tetapi karena ada unsur politik, manajemen yang 

kurang baik atau kurangnya sumber daya.  Model linier sulit diaplikasikan karena 

terdapat pemisahan antara membuat kebijakan dengan implementasi kebijakan. 

Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi karena dikhawatirkan pembuat kebijakan 

cenderung menghindari tanggung jawab.  

Pendapat lain mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan tidak 

bersifat linear tetapi interaktif (Grindle, 1991). Pihak birokrasi seperti pusat 

pendidikan, polisi, departemen memiliki peranan dalam proses pembuatan 

kebijakan.  Apabila ditelusuri lebih lanjut, sistem kesehatan terdiri dari tiga  unsur, 

yaitu: penilaian (assesment), pengembangan kebijakan (policy development), dan 

jaminan (assurance). Ketiga unsur tersebut merupakan siklus yang berlanjut dan 

terus diperbaharui melalui kegiatan evaluasi (Committee, 1995).  Tiap unsur 

saling terkait satu sama lain, dalam upaya meningkatkan status kesehatan 

masyarakat.  Dalam pelaksanaannya, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila 
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ditunjang oleh pelaksana yang baik, dan undang-undang yang mengatur 

pelaksanaannya.     

Gambar 6.3.  Unsur-unsur Sistem Kesehatan 

 
  Sumber : (Committee, 1995) 

 

Pengembangan kebijakan dan pengaturan untuk menerapkannya harus 

dilaksanakan melalui beberapa langkah (Wiku  Adisasmito, 2008a). Berbagai 

langkah tersebut termasuk menyusun satu tim kebijakan yang memiliki keahlian 

di bidang tersebut, mengumpulkan informasi, mengembangkan pilihan strategi, 

berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder), menyusun 

naskah akademik, mengedarkan naskah akademik tersebut secara luas. Semua 

tahapan tersebut memberikan manfaat utama berupa: 

 Undang-undang yang cocok dengan tujuan kebijakan, yang tepat biaya (cost 

effective) dan dapat diterapkan; 

 Strategi dan sumber daya untuk menerapkan undang-undang tersebut; 

 Kesadaran dan rasa memiliki dari orang-orang yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan undang-undang tersebut dan juga para pemangku kepentingan 
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yang terkena dampaknya. Dalam perumusan rancangan undang-undang harus 

dipertimbangkan keberlanjutan dari undang-undang tersebut. 

Berbagai cara untuk mengembangkan suatu kebijakan.  Salah satu contoh 

alur pengembangan kebijakan yaitu dimulai dari tahap membangun visi, 

mengumpulkan data, menetapkan tujuan kebijakan, perencanaan dan penetapan 

(Wiku  Adisasmito, 2008a).  Sesuai dengan pengembangan kebijakan tersebut, 

maka proses pembuatan kebijakan terkait perlindungan lanjut usia mengikuti 

tahapan sebagai berikut : 

 Mengenali dan menentukan masalah/isu kesehatan terkait lanjut usia; 

 Menetapkan tujuan kebijakan; 

 Mengidentifikasi rangkaian kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan 

masalah/isu tersebut; 

 Melakukan kegiatan pengumpulan data, dan informasi terkait dengan masalah; 

 Melakukan berbagai pertimbangan antara keuntungan dan kerugian dari setiap 

alternatif pemecahan masalah; 

 Menentukan pilihan yang menawarkan solusi terbaik; 

 Merumuskan kebijakan. Pada tahap ini perlu melihat kelompok-kelompok yang 

berpengaruh terhadap proses kebijakan, baik kelompok societycentred dan 

state-centred (Wiku  Adisasmito, 2008a).   

 

6.4 Metode Pembuatan Naskah Akademik 

Rancangan Peraturan Perundang-undangan disusun berdasarkan pada Naskah 

Akademis yang disusun sebelumnya (Wiku  Adisasmito, 2008a). Metode yang 

digunakan untuk menyusun Naskah akademis dan Rancangan Undang-Undang 

tentang Perlindungan Lanjut Usia sebagai berikut: 

1. Pengkajian (Interdisipliner), dilakukan terkait topic dan permalasahan: 

a. Mengidentifikasi masalah, untuk menentukan bahwa masalah tersebut 

sudah mendesak untuk diatur undang-undang. 
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b. Kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan timbul dibidang politik, 

ekonomi, sosial dan budaya. 

 

Kegiatan pengkajian yang dilakukan yaitu melalui: 

a) Rapat kerja, diskusi, dan temu pakar dengan berbagai stakeholders di bidang 

kelanjut usiaan, dan bidang hukum 

b) Mengikuti seminar/ workshop dalam dan luar negeri.  

c) Mengikuti kegiatan kelanjutusiaan lain yang melibatkan dunia usaha, 

pemerintah, Komnas Lansia dan  lembaga swadaya masyarakat.  Berbagai 

stakeholder terkait kelanjutusiaan yaitu: 

1. Bappenas 

2. Kementrian Sosial  

3. Kementrian Kesehatan 

4. Kementrian Pemberdayaan Perempuan 

5. Kementrian Pendidikan 

6. Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan  

7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  

8. Kementerian Dalam Negeri  

9. Kementerian Pekerjaan Umum  

10. Kementerian Perhubungan  

11. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata  

12. Kementrian Perumahan 

13. Badan Pusat Statistik 

14. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional   

d) Penjaringan informasi internet yaitu melalui milis komunitas peduli lanjut usia  

e) Studi dokumentasi, dan studi literature.  Kegiatan yang dilakukan meliputi 

studi literature  : 

 Hasil penelitian yang sudah ada, menyangkut: penelitian hukum (nasional/ 

hukum negara lain) yang mengatur materi yang bersangkutan; penyusunan 

naskah akademik; penyusunan rancangan undang-undang; dan penyusunan 

peraturan pemerintah dan seterusnya 
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 Naskah Undang-Undang dan Peraturan sejenis di berbagai negara seperti 

Jepang, Cina, Amerika Serikat, Singapur, India dan Malaysia.  

 Naskah Undang-Undang dan Peraturan yang sudah dikeluarkan terlebih 

dahulu yang terkait dengan Informasi Kesehatan dan Kelanjutusiaan 

seperti:  

a.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (RI, 2009a) 

b.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

(RI, 2009e) 

c.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(RI, 2004c)  

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (RI, 

2009c) 

e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (RI, 2004b) 

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (RI, 

2003b) 

g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (RI, 

1999)  

h. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan di 

Indonesia (RI, 2003) 

i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (RI, 2004b) 

j. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (RI, 2006). 

k. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembanngan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (RI, 2009)  

l. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (RI, 2004a) 

 

2. Melakukan Pengumpulan data dan fakta dari lapangan 
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Kegiatan pengkajian dilakukan dengan berdasarkan pengalaman praktis 

kunjungan lapangan dan studi dokumentasi. Kunjungan lapangan dilakukan 

untuk memperoleh data mengenai kondisi lanjut usia. Berbagai kunjungan 

lapangan dilakukan ke provinsi-provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Barat, 

Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Bali, 

Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. 

Kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk tujuan yang berbeda, yaitu untuk 

evaluasi dan atau sosialisasi program lanjut usia. Dari kunjungan lapangan juga 

diperoleh informasi terkait kelanjutusiaan dari hasil dengar pendapat dengan 

Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi terkait kelanjutusiaan. 

Informasi yang diperoleh menyangkut kegiatan kelanjutusiaan di dalam panti, 

lanjut usia yang mengalami tindak kekerasan, program day care, program home 

care, program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi 

Produktif (UEP). Kegiatan evaluasi dilakukan dengan melakukan wawancara 

terstruktur, atau semi terstruktur, juga observasi dan atau wawancara mendalam 

(in-depth interview).    

Setelah data dan informasi terkumpul, dilakukan perumusan naskah 

akademik yang digunakan sebagai bahan dan pedoman untuk perumusan 

peraturan perundang-undangan.  Perumusan perundang-undangan dilakukan 

melalui beberapa tahap (Maria Farida, 1998) yaitu 

1. Perencanaan penyusunan undang-undang.  Mengacu pada Pasal 15 ayat (1), 

dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 

2. Persiapan pembentukan undang-undang. 

3. Pengajuan rancangan undang-undang. 

Dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan 

dengan sistematika teknik penyusunan (RI, 2007).  Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 ((RI, 2004a), Sistematika Penyusunan Peraturan 

yaitu: 
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a. Kerangka Peraturan Perundang-undangan 

1) Judul 

2) Pembukaan 

a) Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

b) Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan 

c) Konsiderans 

d) Dasar Hukum 

e) Diktum 

3) Batang Tubuh 

a) Ketentuan Umum 

b) Materi Pokok yang Diatur 

c) Ketentuan Pidana (jika diperlukan) 

d) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 

e) Ketentuan Penutup 

4) Penutup 

5) Penjelasan (jika diperlukan) 

6) Lampiran (jika diperlukan) 

b. Hal-hal Khusus 

1) Pendelegasian Kewenangan 

2) Penyidikan 

3) Pencabutan 

4) Perubahan Peraturan Perundang-undangan 

5) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi 

Undang-Undang 

6) Pengesahan Perjanjian Internasional 

c. Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan 

1) Bahasa Peraturan Perundang-undangan 

2) Pilihan Kata atau Istilah 

3) Teknik Pengacuan 

Pengetahuan mengenai unsur-unsur Teknik Penyusunan Perundang-

Undangan atau legislative technique perlu diketahui dalam menyusun suatu 
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Peraturan Perundang-undangan. Dalam Teknik Penyusunan Perundang-undangan 

ini cenderung lebih memperhatikan bentuk, bagian dan kerangka daripada isi 

Rancangan Peraturan Perundang-undangan itu sendiri.  Terdapat lima unsur 

penting dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu (RI, 2007) : 

a. Teknik (Technique) 

Unsur ini perlu diperhatikan khususnya pada tahap menuangkan norma ke 

dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan. Perlu dipahami untuk 

membantu dalam pemecahan masalah legal drafting. 

 

b. Mengikuti Petunjuk/Pedoman yang berlaku (Set of rules) 

Petunjuk/Pedoman tersebut terdiri dari tiga yaitu normatif, administratif dan 

sumber tidak resmi. Pertama, teks normatif: berisi mengenai Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, contoh Pelaksanaan dan 

Pengumuman dari teks Peraturan Perundang-undangan. Kedua, bersifat 

administratif, seperti pedoman dalam bentuk surat edaran. Ketiga, Pedoman 

Penyusunan yang sifatnya tidak resmi dan berasal dari sumber-sumber 

pendukung lain yang dibuat oleh para ahli. 

 

3.  Perumusan dan Perencanaan yang Benar (Correct formulation and design) 

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan berkonsentrasi setidaknya  

pada 4 komponen (bagian) utama, yaitu: 

a. Bentuk dan struktur Rancangan Undang-Undang; berhubungan dengan dua 

aspek, yaitu; 

1) Memperhatikan susunan umum dari Rancangan Undang-Undang, terdiri 

dari Judul Rancangan Undang-Undang, Bagian Pembukaan atau 

Pengantar, Bagian utama dari Rancangan Undang-Undang atau Pokok 

Bahasannya, dan Bagian Penutup. 

2) Memperhatikan komposisi dan rancangan yang lebih mendalam dari 

susunan Rancangan Undang-Undang. Judul Rancangan Undang- 

Undang, misalnya, berisi tentang sifat dasar Rancangan Undang-Undang 
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(Undang-Undang, Surat Keputusan/Ketetapan, Peraturan, dan lain-lain) 

dan deskripsi singkat dari dari isi Rancangan Undang-Undang, yang 

sesuai dengan Pedoman yang spesifik. Bagian utama dari Rancangan 

Undang-Undang atau Pokok Bahasannya berisi tentang penyelidikan 

yang mendalam tentang struktur yang ada di dalamnya (definisi, aplikasi 

di lapangan, Ketentuan-ketentuan baru, serta Ketentuan terakhir yang 

hendak diberlakukan). Bahasa yang digunakan dan gaya penulisan 

Rancangan Undang-Undang; Susunan dan penggunaan ketentuan-

ketentuan normatif; Susunan dan penggunaan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. 

b. Penggunaan Bahasa dan Gaya Bahasa Rancangan Undang-Undang (Usage 

and style of bill): Bahasa dan gaya bahasa yang digunakan dalam Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagian besar diambil dari 

Pedoman penggunaan bahasa dan gaya bahasa yang dipakai dalam 

menyusun Rancangan Undang-Undang (Velden, 1985). Contohnya; 

konsisten dalam penggunaan istilah, keserasian dalam menunjukkan 

ekspresi, penggunaan singkatan, dan lain-lain. Dalam gaya bahasa yang 

dipakai perlu diperhatikan juga aspek lain, yaitu; 

1) Bentuk ilmu bahasa, yang digunakan adalah bentuk bahasa waktu ini 

(present tense) (meskipun karakter yang digunakan berkaitan dengan kata 

bentuk perintah); 

2) Struktur kalimat; 

3) Ketentuan Pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan 

tentang model kalimat yang digunakan. 

 

c. Susunan dan penggunaan ketentuan-ketentuan normatif (Composition and 

use of normative provitions) yaitu: undang-undang adalah petunjuk/aturan 

yang konsisten dalam perspektif, prosedur, hukuman, dan ketentuan-

ketentuan lainnya. Setiap ketentuan-ketentuan tersebut bisa ditegaskan ke 

dalam unsur struktural yang berbeda. Teknik Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan haruslah mengandung penelitian yang mendalam dari 
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semua ketentuan, baik ketentuan struktural dan kombinasi dari semua 

Ketentuan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun. Selain itu perlu 

diperhatikan juga pedoman dalam penggunaan ketentuan-ketentuan yang 

akan dimasukkan. 

 

d. Susunan dan penggunaan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Composition 

and use of dependent provision) yaitu; Selain penggunaan ketentuan 

normative, Undang-Undang juga berisi ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

 

4. Mengatur dan Meneliti Ulang Kandungan Norma (Pre-set norm content) 

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bisa diterapkan apabila 

norma-norma yang akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Perundang-

undangan telah diputuskan/ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bukan hanya suatu tugas persiapan di 

dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 

5. Harmonisasi Teknis (Yuridical-technical harmonisation) 

Penggunaan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan harus merujuk 

pada harmonisasi teknis antara keputusan yang dibuat dengan keputusan lain 

terkait yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh didalam penggunaan istilah di 

dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan haruslah konsisten seperti 

dalam Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, meskipun 

diikuti dengan berbagai pengembangan sesuai dengan kondisi yang ada. 
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BAB VII 

LANDASAN HUKUM 

 

7.1 Landasan Konstitusional 

Penyusunan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada sumber dari 

segala sumber hukum Negara atau Landasan Idiil Negara yaitu Pancasila.  Selain 

itu, juga harus berlandaskan pada landasan konstitusional yaitu Undang-undang 

Dasar (UUD) 1945. Pemberian perlindungan pada lanjut usia merupakan upaya 

meningkatkan dan mempertahankan kualitas sumber daya manusia.  Upaya 

tersebut merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan status 

kesehatan, yang merupakan hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa 

membedakan ras, agama, politik, yang dianut dan tingkat sosial ekonominya.  

Sehubungan dengan UUD 1945, beberapa pasal terkait dengan peraturan yang 

akan dibuat yaitu:  

 Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap warga Negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  

 Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, 

serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.  

 Pasal 28C ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri 

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.  

 Pasal 28D ayat 2 menyatakan setiap orang berhak memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 

bangsa dan negaranya. 

 Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.  
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 Pasal 28H ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat 

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 

 Pasal 28H ayat 3 menyatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermartabat. 

 Pasal 28I ayat 1 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 

hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak 

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.  

 Pasal 28I ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan 

yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 

 Pasal 28I ayat 4 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah.  

 Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara oleh negara.  

 Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan 

sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan rakyat masyarakat lemah dan 

tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.  

 Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

 

7.2 Peraturan Perundang-undangan Terkait  

Berikut beberapa peraturan perundang-undang terkait dengan lanjut usia.  

Undang-undang tersebut umumnya tidak secara khusus membahas lanjut usia.  

Hanya satu yang membahas secara khusus mengenai lanjut usia, namun undang-
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undang ini juga masih perlu disesuaikan dan diperluas lagi cakupannya.  Beberapa 

undang-undang tersebut sebagai berikut: 

 Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap warga Negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  

 Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, 

serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.  

 Pasal 28C ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri 

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.  

 Pasal 28D ayat 2 menyatakan setiap orang berhak memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 

bangsa dan negaranya. 

 Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.  

 Pasal 28H ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat 

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 

 Pasal 28H ayat 3 menyatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermartabat. 

 Pasal 28I ayat 1 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 

hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak 

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.  

 Pasal 28I ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan 

yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 
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 Pasal 28I ayat 4 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah.  

 Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara oleh negara.  

 Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan 

sial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan rakyat masyarakat lemah dan 

tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.  

 Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

 

Sesuai dengan azas keharmonisan, beberapa undang-undang terkait adalah: 

 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (RI, 2009a) 

 Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  

 Undang-undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 

 Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  

 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga  

 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

 Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 

 Undang-undang No.  11 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional 

Covenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional 

tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) 

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  

 

Apabila dilihat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,  

hanya sedikit yang mengatur mengenai lanjut usia, dan tidak disajikan secara khusus. 

Bagian yang berisi mengenai lanjut usia hanya terdapat pada Bab VII yaitu terkait 

dengan Kesehatan Ibu, bayi, anak, Remaja, Lanjut Usia dan Penyandang Cacat. 

Dalam undang-undang ini, aturan mengenai lanjut usia dicantumkan pada Bagian 
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Ketiga, dan tidak hanya untuk lanjut usia, melainkan bersatu dengan penyandang 

cacat. Dalam hal ini terkesan bahwa lanjut usia identik dengan penyandang cacat, 

sehingga menjadi beban bagi kelompok penduduk lainnya.  Seharusnya dalam rangka 

meningkatkan upaya preventif dan promotif, lanjut usia ini harus dipandang secara 

positif, yaitu suatu kelompok penduduk yang masih mempunyai produktifitas tinggi, 

sehingga perlu dijaga kesehatannya.  Berikut terkait dengan lanjut usia yang 

tercantum dalam  undang-undang kesehatan  

 

   

 

 

 

 

 
 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.  

Dalam undang-undang ini, bagian yang mengatur mengenai lanjut usia adalah 

Bagian Ketiga yaitu Jaminan Sosial.  Namun jaminan sosial yang dimaksud hanya 

ditujukan untuk lanjut usia yang terlantar.  Seharusnya setiap orang atau lanjut 

usia mendapat jaminan sosial, terutama jaminan sosial hari tua. Seperti 

dicantumkan sebelumnya, bahwa penduduk Indonesia banyak yang tidak terjamin 

kehidupannya dengan jaminan pensiun.  Sampai sekarang, undang-undang ini 

belum bisa dilaksanakan, mengingat masih banyak kendala terutama terkait 

dengan pembentukan badan pengelolanya. Undang-undang ini rencana akan 

diamandemen, berikut pernyataan terkait lanjut usia yaitu: 

  

  

 

 

 

 

  

Pasal 138 

(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk 

menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis 
sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

     memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan 
produktif secara sosial dan ekonomis. 

 

 

Pasal 9 

(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:  

      a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, 

penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita 
penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi 

agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. 
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BAB VIII 

MATERI MUATAN 

 

 

8.2 Ketentuan Umum 

Upaya memberikan perlindungan dan perhatian terhadap lanjut usia merupakan 

suatu perbuatan yang sangat mulia.  Ajaran agama juga menganjurkan untuk 

menghormati dan berbakti kepada orang tua atau lanjut usia. Lanjut usia 

mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 

Dalam rangka mewujudkan lanjut usia yang bermartabat, sehat, aktif dan 

mandiri, maka diperlukan perlindungan yang menyeluruh (Govtrack, 2011a). 

Sehingga mereka dapat terhindar dari tindakan kekerasan atau salah, pelecehan, 

penelantaran dan diskriminasi, karena mereka dianggap sebagai beban dan tidak 

produktif  lagi (Clarke, 1999).  Tindakan ini perlu dilakukan mengingat jumlah 

dan proporsi lanjut usia semakin meningkat, yang perlu diantisipasi dari sekarang  

(Wong, 1997).  Di masa depan diproyeksikan akan terjadi elderly boom dengan 

berbagai permasalahan yang ditimbulkannya (Gill, 2006).  

Seiring dengan menurunnya kondisi lanjut usia, perlu berbagai upaya 

untuk menjadikan lanjut usia tetap dianggap sebagai manusia yang masih 

mempunyai hak untuk hidup. Lanjut usia tidak dianggap sebagai beban, yang 

dengan seenaknya dapat diperlakukan dengan semena-mena. Lanjut usia juga 

masih memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup mandiri, dan 

berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, dan kegiatan pembangunan 

sesuai kemampuannya.  Meskipun para lanjut usia sudah tidak segagah atau 

sekuat pada waktu mereka muda, namun mereka merupakan kelompok penduduk 

yang sudah mengenyam asam garam.  Berbagai pengalaman hidup mereka yang 

baik dapat dijadikan contoh atau teladan bagi generasi yang lebih muda.  Bagi 



79 | Created by LILIS HERI MIS CICIH - 2011  
 

mereka yanng masih produktif, masih tetap berguna untuk dapat menyumbangkan 

pikiran, dan kearifannya untuk kepentingan bersama.   

Lanjut usia juga masih diberi kemudahan untuk akses terhadap pelayanan 

kesehatan baik fisik, mental maupun sosial (WHO, 2007). Selain itu, lanjut usia 

masih berhak untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memperoleh jaminan 

terhadap pemenuhan hak-haknya. Terjadinya penurunan dukungan keluarga 

terhadap lanjut usia merupakan suatu fakta dari perubahan status hukum dari 

lanjut usia (Merz & Consedine, 2009). Lanjut usia termasuk kelompok penduduk 

marginal, yang seharusnya mendapat hak sebagai warga negara termasuk 

dukungan finansial dari negara.  

Pada kenyataannya kasus kekerasan terhadap lanjut usia dan perhatian 

terhadap lanjut usia masih kurang dan banyak yang belum tercakup program 

pemerintah terutama dalam peningkatan status kesehatannya. Sementara itu, 

sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan lanjut usia untuk hidup 

secara aman dan nyaman.  Berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal 

tertentu saja, dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang 

berkaitan dengan perlindungan lanjut usia. 

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia 

perlu memperhatikan beberapa hal yaitu need, impact, appropriateness, dan 

capacity (Parent, 2002).  Diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendukung agar 

terlaksana masalah perlindungan, penjaminan dan pelayanan kesehatan tersebut 

baik dari bidang kesehatan, sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, perhubungan dan 

pekerjaan umum (Petek, 2009), (Doron, 2008), (Vogel, Ransom, Wai, & Luisi, 

2007) dan (Mamhidir, Kihlgren, & Sorlie, 2007) (Mitton, O'Neil, Simpson, 

Hoppins, & Harcus, 2007), dan (Want, Kamas, & Nguyen, 2008). 

Oleh karena itu, pemberian perlindungan, penjaminan dan pelayanan 

kesehatan bagi penduduk lanjut usia yang implementatif sangat penting 

peranannya bagi pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan lanjut usia 

Pengertian kemitraan berbeda-beda seperti tercantum pada (Hafsah., 1999) dan  
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(Adi, 2007; Depdikbud, 1999). Selain itu, dalam implementasinya perlu didukung 

oleh Peraturan Perundang-undangan.   

Peraturan perundang-undangan yang dirumuskan harus mampu mengatur 

terpenuhinya  hak asasi lanjut usia.  Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 

tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 yang 

mengatur sebagai berikut (RI, 2004a): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengaturan mengenai perlindungan 

lanjut usia harus diatur dalam bentuk Undang-undang karena telah memenuhi 

unsur hak azasi manusi, hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan 

negara serta keuangan.  Dalam pengaturan tersebut juga perlu dicantumkan 

mengenai sanksi ketika terjadi pengaggaran (Moeljatno, 2011) (Wiku Adisasmito, 

2008c).    

 

8.3 Draft Rancangan Undang-undang 

Mengacu pada naskah akademik pada bab sebelumnya, berikut ini disajikan Draft 

Rancangan Undang-undang Perlindungan Lanjut Usia sebagai berikut: 

 

  

Pasal 8 

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang: 

a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: 

1. hak-hak asasi manusia; 

2. hak dan kewajiban warga negara; 

3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan 
negara; 

4. wilayah negara dan pembagian daerah;  

5. kewarganegaraan dan kependudukan;  
6. keuangan negara, 

b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-

Undang  
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR …. TAHUN …… 

 

TENTANG 

PERLINDUNGAN LANJUT USIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : 

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap 

warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak lanjut usia yang 

merupakan hak asasi manusia;  

b. bahwa lanjut usia adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;  

c. bahwa lanjut usia semakin meningkat jumlahnya di masa depan, seiring dengan 

kondisi sosial masyarakat yang semakin membaik yang berdampak pada 

meningkatnya usia harapan hidup; 

d. bahwa agar setiap Lanjut Usia masih sehat, aktif dan mandiri, perlu mendapat 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif secara optimal, baik fisik, 

mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya 

perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan lanjut usia dengan 

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan 

tanpa diskriminasi;  

e. bahwa walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu 

berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 

namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga 

memerlukan perlindungan; 

f. bahwa upaya perlindungan lanjut usia pada hakikatnya merupakan pelestarian 

nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa; 
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g. bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia selama ini 

masih terbatas pada upaya pemberian bantuan, dan belum bersifat menyeluruh. 

h. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia 

diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang 

dapat menjamin pelaksanaannya;  

i. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai 

lanjut usia dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang 

berkaitan dengan perlindungan lanjut usia;  

j. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i 

perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Lansia;  

Mengingat : 

1. Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat 

(1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28H Ayat (3), Pasal 28I Ayat (1), Pasal 28I 

Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4), Pasal 34 Ayat (1), Pasal 34 Ayat (2), Pasal 34 

Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. 

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional  

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut 

Usia 

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga  

7. Undang-undang Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 

9. Undang-undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional 

Covenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional 

tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) 

10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
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Dengan persetujuan : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN LANJUT USIA 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :  

1. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun 

ke atas; 

2. Lanjut Aktif adalah lanjut usia yang sehat, mandiri dan mampu secara aktif 

melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang 

dan/atau Jasa; 

3. Lanjut Usia Tidak aktif adalah lanjut usia yang sudah tidak berdaya 

melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan dan sangat bergantung pada bantuan 

orang lain; 

4. Lanjut usia terlantar adalah lanjut usia yang tidak terpenuhi kebutuhannya 

secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social; 

5. Lanjut usia penyandang cacat yaitu lanjut usia yang mengalami hambatan fisik 

dan/atau mental, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya 

secara wajar; 

6. Hak lanjut usia adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara; 

7. Perlindungan lanjut usia adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi lanjut usia dan hak-haknya dalam kehidupan, dan berpartisipasi, 
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secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 

8. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada lanjut usia 

dalam situasi darurat, lanjut usia yang berhadapan dengan hukum, lanjut usia 

dari kelompok minoritas dan terisolasi, lanjut usia yang dieksploitasi secara 

ekonomi dan/atau seksual, lanjut usia yang diperdagangkan, lanjut usia yang 

menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya (napza), lanjut usia korban penculikan, penjualan, 

perdagangan, lanjut usia korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, lanjut 

usia yang menyandang cacat, dan lanjut usia korban perlakuan salah dan 

penelantaran; 

9. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik 

material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan 

ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk 

mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-

baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak 

dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila; 

10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun 

sosial yang memungkinkan lanjut usia untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis; 

11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia dalam bentuk 

pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan 

pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;  

12. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin 

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; 

13. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar 

lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya; 
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14. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental 

spiritual. sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap 

didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing; 

15. Pendamping lanjut usia adalah orang/pekerja sosial dengan kompetensi 

professional di bidangnya, bertugas untuk mengasuh, memelihara, membina, 

melindungi, dan melayani lanjut usia dalam menjalani kehidupannya; 

16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi social 

dan/atau organisasi kemasyarakatan;    

17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;  

18. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah.  

 

BAB II 

ASAS, ARAH  DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

Penyelenggaraan perlindungan Lanjut Usia berasaskan Pancasila dan 

berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Lanjut usia meliputi :  

a. non diskriminasi;  

b. memperoleh kesempatan untuk masih tetap aktif, untuk menyalurkan 

keahlian, pengetahuan dan kearifan sesuai kemampuan; 

c. memperoleh kesempatan untuk aktif dalam dunia pendidikan  

d. memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai; 

e. hak untuk hidup, dan menjaga kelangsungan hidupnya, 

f. penghargaan terhadap pendapat Lanjut usia.  

 

Pasal 3 

 

Upaya penyelenggaraan perlindungan lanjut usia diarahkan agar lanjut usia 

terhindar dari segala bentuk tindak kekerasan, pelecehan seksual, penelantaran 
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dan diskriminasi.  Namun lanjut usia tetap diberdayakan sehingga masih dapat 

berperan dalam kegiatan pembangunan sesuai kemampuan fisik, pengetahuan, 

pengalaman, keterampilan dan kearifannya, untuk kesejahteraannya. 

 

Pasal 4 

 

Upaya Perlindungan lanjut usia bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

lanjut usia agar dapat hidup, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindungi dari kekerasan, penelantaran 

dan diskriminasi, demi terwujudnya lanjut usia Indonesia yang sehat, aktif dan 

mandiri. 

 

BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN LANJUT USIA 

Pasal 5 

 

Setiap lanjut usia berhak untuk dapat hidup dan berpartisipasi secara wajar sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan, penelantaran dan diskriminasi. 

 

Pasal 6 

 

Setiap lanjut usia berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalamannya. 

 

Pasal 7 

 

1) Setiap lanjut usia berhak untuk memperoleh pendampingan dalam 

kehidupannya. 

2) Dalam hal karena suatu sebab keluarga tidak dapat menjamin kehidupan lanjut 

usia, atau lanjut usia dalam keadaan terlantar, maka lanjut usia tersebut berhak 
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dirawat atau dilayani atau didampingi oleh orang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 8 

 

Setiap lanjut usia berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 

 

Pasal 9 

 

Setiap lanjut usia berhak memperoleh kesempatan untuk berkarya dalam rangka 

pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya. 

 

Pasal 10 

 

Setiap lanjut usia berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 

kepatutan. 

 

Pasal 11 

 

Setiap lanjut usia berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan lanjut usia yang sebaya, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan 

minat, bakat, dan kemampuan fisik demi aktualisasi diri. 

 

Pasal 12 

 

Setiap lanjut usia yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 
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Pasal 13 

 

1) Setiap lanjut usia yang memperoleh pendampingan keluarga, pendamping 

sosial, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, 

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 

a. diskriminasi;  

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;  

c. penelantaran;  

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;  

e. ketidakadilan; dan  

f. perlakuan salah lainnya.  

 

2) Dalam pendamping keluarga, pendamping sosial, atau pihak lain pengasuh 

lanjut usia melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. 

 

Pasal 14 

 

Setiap lanjut usia berhak untuk dirawat oleh keluarganya sendiri, kecuali jika ada 

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 

adalah demi kepentingan terbaik bagi lanjut usia dan merupakan pertimbangan 

terakhir. 

 

Pasal 15 

 

Setiap lanjut usia berhak untuk memperoleh perlindungan dari :  

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;  

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;  

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;  

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan  

e. pelibatan dalam peperangan.  
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Pasal 16 

 

1) Setiap lanjut usia berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

2) Setiap lanjut usia berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum 

3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara lanjut usia hanya 

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat 

dilakukan sebagai upaya terakhir. 

 

Pasal 17 

 

1) Setiap lanjut usia yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 

a mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan 

dari kelompok usia lainnya;  

b memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam 

setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan  

c membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan lanjut usia 

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.  

 

2) Setiap lanjut usia yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau 

yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 

 

Pasal 18 

 

Setiap lanjut usia yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 

 

Pasal 19 

 

Setiap lanjut usia berkewajiban untuk : 

a. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;  

b. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;  
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c. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan  

d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.  

 

 

BAB IV 

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 20 

 

Negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban dan bertanggung 

jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan lanjut usia. 

 

Bagian Kedua 

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah 

 

Pasal 21 

 

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan 

menjamin hak asasi setiap lanjut usia tanpa membedakan suku, agama, ras, 

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum lanjut usia, 

urutan kelahiran lanjut usia, dan kondisi fisik dan/atau mental. 

 

Pasal 22 

 

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan 

dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan lanjut usia. 

 

Pasal 23 

 

1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan 

kesejahteraan lanjut usia dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang 
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tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap 

lanjut usia 

2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan lanjut 

usia. 

 

Pasal 24 

 

Negara dan pemerintah menjamin lanjut usia untuk mempergunakan haknya 

dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan pengalamannya. 

 

Bagian Ketiga 

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat 

 

Pasal 25 

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan lanjut usia 

dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan 

perlindungan lanjut usia. 

 

Bagian Keempat 

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga  

 

Pasal 26 

 

1) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 

a. merawat, memelihara, dan melindungi lanjut usia;  

b. memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk berkreasi dan/beraktifitas 

sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan  

 

2) Dalam hal keluarga tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena 

suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, 

maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
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dapat beralih kepada masyarakat atau pemerintah, yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

BAB V 

KUASA PERAWATAN ATAU PENDAMPINGAN 

 

Pasal 27 

 

1) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan 

kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa 

perawatan atau pendampingan keluarga dapat dicabut. 

2) Tindakan pengawasan terhadap keluarga atau pencabutan kuasa perawatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan 

pengadilan.  

Pasal 28 

 

1) Salah satu anggota keluarga, saudara kandung, anak atau cucu sampai derajat 

ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan 

penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa perawatan atau melakukan 

tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu. 

2) Apabila salah satu anggota keluarga, saudara kandung, anak atau cucu 

sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka 

pencabutan kuasa perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang 

mempunyai kewenangan untuk itu.  

3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk 

orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi 

pendamping bagi yang bersangkutan.  

4) Perseorangan yang melaksanakan perawatan lanjut usia sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut lanjut 

usia yang akan dirawatnya atau didampinginya.  
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Pasal 29 

 

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-

kurangnya memuat ketentuan :  

a. tidak memutuskan hubungan darah antara lanjut usia dan keluarganya; 

b. tidak menghilangkan kewajiban keluarga untuk membiayai hidup lanjut 

usianya; dan  

c. batas waktu pencabutan.  

 

BAB VIII 

PERAWATAN LANJUT USIA 

Perawatan Lanjut Usia 

 

Pasal 30 

 

1) Perawatan lanjut usia ditujukan kepada lanjut usia yang keluarganya tidak 

dapat menjamin kehidupan lanjut usianya secara wajar.  

2) Perawatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 

lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.  

3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan 

agama, lanjut usia yang dirawat harus yang seagama dengan agama yang 

menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.  

4) Dalam hal perawatan lanjut usia dilakukan oleh lembaga yang tidak 

berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan lanjut usia harus 

memperhatikan agama yang dianut lanjut usia yang bersangkutan.  

5) Perawatan lanut usia oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti 

Sosial.  

6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).  
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Pasal 31 

1) Perawatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilaksanakan 

tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya 

dan bahasa, status hukum lanjut usia, urutan kelahiran lanjut usia, dan kondisi 

fisik dan/atau mental.  

2) Perawatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan 

melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendampingan 

secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau 

fasilitas lain, untuk menjamin kehidupan lanjut usia secara optimal, tanpa 

mempengaruhi agama yang dianut lanjut usia.  

 

 

BAB IX  

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  

Bagian Kesatu 

Agama  

 

Pasal 32  

 

Setiap lanjut usia mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. 

 

Pasal 37 

    

1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga 

sosial menjamin perlindungan lanjut usia dalam memeluk agamanya. 

2) Perlindungan lanjut usia dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran 

agama bagi lanjut usia.  

 

Bagian Kedua  

Kesehatan  

Pasal 33 
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1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya 

kesehatan yang komprehensif bagi lanjut usia, agar setiap lanjut usia 

memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. 

2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara 

komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran 

serta masyarakat.  

3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk 

pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.  

4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. 

5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat 

(3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pasal 34  

 

1) Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan lanjut usia dan merawat 

lanjut usia sampai akhir hayatnya.  

2) Dalam hal keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib 

memenuhinya.  

3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pasal 35  

 

Negara, pemerintah, dan keluarga wajib mengusahakan agar lanjut usia yang 

lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau 

menimbulkan kecacatan. 
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Bagian Ketiga  

Pendidikan  

Pasal 36  

 

Pemerintah wajib mengusahakan akses bagi semua lanjut usia terhadap 

pendidikan.  

 

Pasal 37 

 

Negara, pemerintah, dan keluarga wajib memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya kepada lanjut usia untuk diberi kesempatan memperoleh pendidikan.  

 

Pasal 38 

 

 Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diarahkan pada : 

a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian lanjut usia, bakat, 

kemampuan mental dan fisik sampai mencapai kepuasan yang optimal;  

b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; 

c. pengembangan rasa hormat terhadap identitas budaya, bahasa dan nilai-

nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana lanjut usia bertempat tinggal, 

dari mana lanjut usia berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda 

dari peradaban sendiri;  

d. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.  

 

Bagian Keempat  

Sosial  

Pasal 39 

 

1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan lanjut usia 

terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. 

2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

dilakukan oleh lembaga masyarakat.  
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3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan lanjut usia terlantar, 

lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. 

4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.  

 

Pasal 40 

 

1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib 

mengupayakan dan membantu lanjut usia, agar lanjut usia dapat :  

a. berpartisipasi;  

b bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan 

agamanya;  

c bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan usia 

d bebas berserikat dan berkumpul;  

e bebas beristirahat, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan  

f memperoleh sarana beraktivitas yang memenuhi syarat kesehatan dan 

keselamatan.  

2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan 

dengan usia, tingkat kemampuan lanjut usia, dan lingkungannya agar tidak 

menghambat dan mengganggu kehidupan lanjut usia. 

 

Pasal 41 

 

Dalam hal lanjut usia terlantar karena suatu sebab keluarganya melalaikan 

kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, keluarga, 

atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan 

untuk menetapkan lanjut usia sebagai lanjut usia terlantar.  
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Pasal 42 

 

1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sekaligus 

menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan lanjut usia 

terlantar yang bersangkutan. 

2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Bagian Kelima  

Perlindungan Khusus  

Pasal 43  

 

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk memberikan perlindungan khusus kepada lanjut usia dalam situasi darurat, 

lanjut usia yang berhadapan dengan hukum, lanjut usia dari kelompok minoritas 

dan terisolasi, lanjut usia tereksploitasi secara ekonomi, pelecehan seksual, lanjut 

usia yang diperdagangkan, lanjut usia yang menjadi korban penyalahgunaan 

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), lanjut usia 

korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Lanjut usia yang menyandang 

cacat, dan Lanjut usia korban perlakuan salah dan penelantaran.  

 

Pasal 44 

 

1) Lanjut usia dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

terdiri atas :  

a. Lanjut usia yang menjadi pengungsi;  

b. Lanjut usia korban kerusuhan;  

c. Lanjut usia korban bencana alam; dan  

d. Lanjut usia dalam situasi konflik bersenjata.  
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Pasal 45 

  

Perlindungan khusus bagi lanjut usia yang menjadi pengungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum 

humaniter. 

 

Pasal 46 

 

Perlindungan khusus bagi lanjut usia korban kerusuhan, korban bencana, dan 

lanjut usia dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

44 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :  

a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, 

pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan 

persamaan perlakuan; dan  

b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi lanjut usia yang menyandang cacat dan 

lanjut usia yang mengalami gangguan psikososial.  

 

Pasal 47 

 

Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat Lanjut usia untuk kepentingan 

militer dan/atau lainnya dan membiarkan Lanjut usia tanpa perlindungan jiwa.  

 

Pasal 48 

 

1) Perlindungan khusus bagi Lanjut usia yang berhadapan dengan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi Lanjut usia yang berkonflik 

dengan hukum dan Lanjut usia korban tindak pidana, merupakan kewajiban 

dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.  

2) Perlindungan khusus bagi Lanjut usia yang berhadapan dengan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :  

a. perlakuan atas lanjut usia secara manusiawi sesuai dengan martabat dan 

hak-hak lanjut usia;  
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b. penyediaan petugas pendamping khusus lanjut usia; 

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;  

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi lanjut 

usia 

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan 

lanjut usia yang berhadapan dengan hukum;  

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga; 

dan  

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk 

menghindari labelisasi.  

3) Perlindungan khusus bagi lanjut usia yang menjadi korban tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui : 

a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;  

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan 

untuk menghindari labelisasi;  

c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik 

fisik, mental, maupun sosial; dan  

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara.  

 

Pasal 49 

 

1) Perlindungan khusus bagi lanjut usia dari kelompok minoritas dan terisolasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui penyediaan 

prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui 

dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya 

sendiri. 

2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi lanjut usia sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan 

melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa 

mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya. 
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Pasal 50 

 

1) Perlindungan khusus bagi lanjut usia yang dieksploitasi secara ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 merupakan kewajiban dan tanggung 

jawab pemerintah dan masyarakat. 

2) Perlindungan khusus bagi lanjut usia yang dieksploitasi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui : 

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan lanjut usia yang 

dieksploitasi secara ekonomi;  

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan  

c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, 

lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan 

eksploitasi terhadap lanjut usia secara ekonomi.  

3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap Lansia 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).  

 

Pasal 51 

 

1) Perlindungan khusus bagi lanjut usia yang menjadi korban penyalahgunaan 

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, 

dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan 

rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.  

2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, 

melibatkan, menyuruh melibatkan lanjut usia dalam penyalahgunaan, 

produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).  
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Pasal 52 

 

1) Perlindungan khusus bagi Lansia korban kekerasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan 

melalui upaya :  

a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang melindungi lanjut usia korban tindak kekerasan; dan 

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.  

2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1).  

 

Pasal  53 

1) Perlindungan khusus bagi lanjut usia yang menyandang cacat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui upaya :  

a. perlakuan lanjut usia secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak 

lanjut usia;  

b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan  

c. memperoleh perlakuan yang sama dengan lanjut usia lainnya untuk 

mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu. 

2) Setiap orang dilarang memperlakukan lanjut usia dengan mengabaikan 

pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan 

dalam akses terhadap berbagai kehidupan.  

 

Pasal 54 

 

1) Perlindungan khusus bagi lanjut usia korban perlakuan salah dan 

penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui 

pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan 

masyarakat.  
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2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh 

melibatkan lanjut usia dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).  

 

 

BAB X  

PERAN MASYARAKAT  

Pasal 55 

 

1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan 

dalam perlindungan lanjut usia.  

2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 

orang perseorangan, lembaga perlindungan lanjut usia, lembaga sosial 

kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, 

lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. 

 

Pasal 56  

 

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

BAB XI  

KOMISI PERLINDUNGAN LANJUT USIA INDONESIA  

 

Pasal 57  

 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan lanjut 

usia, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Lanjut usia 

Indonesia yang bersifat independen.  
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Pasal 58 

 

1) Keanggotaan Komisi Perlindungan lanjut usia Indonesia terdiri dari 1 (satu) 

orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) 

orang anggota.  

2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur 

pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi 

kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia 

usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan lanjut 

usia.  

3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) 

tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, 

dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.  

 

 

Pasal 59 

 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas : 

a melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan perlindungan lanjut usia, mengumpulkan data dan 

informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, 

pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

perlindungan lanjut usia; 

b memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden 

dalam rangka perlindungan lanjut usia.  
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BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 60 

 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :  

a diskriminasi terhadap lanjut usia yang mengakibatkan lanjut usia mengalami 

kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi 

sosialnya; atau 

b penelantaran terhadap lanjut usia yang mengakibatkan lanjut usia mengalami 

sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,  

c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).  

 

Pasal 61 

 

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan lanjut usia dalam situasi 

darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, lanjut usia yang berhadapan 

dengan hukum, lanjut usia dari kelompok minoritas dan terisolasi, lanjut usia yang 

tereksploitasi secara ekonomi, pelecehan seksual, lanjut usia yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), 

lanjut usia korban penculikan, atau lanjut usia korban kekerasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43, padahal lanjut usia tersebut memerlukan pertolongan 

dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

 

Pasal 62  

 

1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, 

atau penganiayaan terhadap lanjut usia, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 

75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).  



106 | Created by LILIS HERI MIS CICIH - 2011  
 

2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).  

3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  

4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut 

orang tuanya. 

Pasal 63 
 

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa lanjut usia melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 

enam puluh juta rupiah). 

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk lanjut usia melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain.  

Pasal 64  

 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk lanjut usia untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta 

rupiah).  
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Pasal 65  

 

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik lanjut usia 

untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 

banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

 

 

Pasal 66 

 

Setiap orang yang secara hukum merekrut atau memperalat lanjut usia untuk 

kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 atau 

penyalahgunaan dalam melawan kegiatan politik atau pelibatan dalam 

sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan 

dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam 

peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).  

 

Pasal 67 

 

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi lanjut usia dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  

 

Pasal 68 

 

1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, 

menyuruh melibatkan lanjut usia dalam penyalahgunaan, produksi atau 

distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau 
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pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit 

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  

2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, 

menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau 

distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda 

paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling 

sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 

 

Pasal 69 

 

1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, 

Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dilakukan oleh 

korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau 

korporasinya.  

2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan 

ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana 

denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).  

 

BAB XIII  

KETENTUAN PERALIHAN  

Pasal 70 

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang undangan 

yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.  
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BAB XIV  

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 71  

 

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi 

Perlindungan Lanju usia Indonesia sudah terbentuk.  

 

Pasal 72  

 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

Disahkan di Jakarta  

pada tanggal ….. bulan….  Tahun …..  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd.  

DR H SUSILO BAMBANG YODHOYONO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal … bulan … tahun…  

 

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  

ttd.  

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 

ttd. dan cap 

Wisnu Setiawan 
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BAB IX 

PENUTUP 

 

 

 

9.3 Kesimpulan 

Penduduk lanjut usia atau usia 60 tahun ke atas, di masa depan semakin 

meningkat jumlah dan proporsi. Hampir semua negara sedang mengalami 

pergeseran dari baby boom menjadi elderly bom (Ananta, 2009), sehingga perlu 

dipersiapkan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Sarana 

dan prasarana yang ramah lanjut usia diperlukan untuk memberikan keamanan 

dan kenyamanan terhadap lanjut usia dalam beraktivitas. Mengingat sangat 

penting untuk tetap mengupayakan lanjut usia masih sehat, aktif dan mandiri.  

Dengan demikian lanjut usia, tidak selalu dianggap sebagai kelompok penduduk 

yang tidak produktif dan hanya menjadi beban saja.   

 Sehubungan dengan itu, lanjut usia perlu memperoleh perlindungan, 

sehingga terpenuhi hak-haknya. Berbagai negara terutama negara maju sudah 

terlebih dahulu mengatur mengenai perlindungan terhadap lanjut usia dari 

berbagai tindak kekerasan, perlakuan salah, pelecehan seksual, penelantaran, 

pengasingan, dan diskriminasi.   

Konvensi internasional dalam Vienna International Plan of Action on 

Ageing membahas mengenai kesehatan dan gizi, perlindungan terhadap lanjut 

usia, perumahan dan lingkungan, keluarga, kesejahteraan sosial, jaminan 

pendapatan dan pekerjaan, pendidikan, serta pengumpulan dan analisis data 

penelitian.  Pada the United Nations Principles for Older Persons (UnitedNations, 

1998), terdapat 18 hal penting  untuk lanjut usia yaitu terkait dengan kemandirian, 

partisipasi, pengobatan, pemenuhan diri dan martabat. Begitu juga dengan the 

Madrid International Plan of Action on Ageing (UnitedNations, 2008), 

menekankan pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia, dan 

peningkatan kemampuan dan dukungan lingkungan. 

http://www.un.org/ageing/vienna_intlplanofaction.html
http://www.un.org/ageing/vienna_intlplanofaction.html
http://www.un.org/ageing/un_principles.html
http://www.un.org/ageing/mipaa.html
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Semua itu ditujukan untuk melindungi lanjut usia, mengingat umumnya 

lanjut usia mempunyai ketergantungan terhadap orang lain, karena sudah 

mengalami kemunduran-kemunduran baik fisik, psikis, sosial dan ekonomi. 

Namun untuk Indonesia pengaturan yang berupa perundang-undangan khusus 

mengenai perlindungan lanjut usia masih belum dirumuskan. Sehingga dalam 

implementasinya, ketika terjadi kasus yang menimpa lanjut usia belum jelas 

aturan hukumnya.  

 Sebagai manusia, lanjut usia masih mempunyai hak untuk menjalani 

kehidupan. Lanjut usia masih memerlukan perhatian dalam kehidupannya, baik 

kehidupan sosial, maupun mendapat pelayanan kesehatan (Fukawa, 2007), 

(WHO, 2008), dan  (Badal, 2009).  Meskipun sudah ada Undang-undang 

mengenai hak asasi manusia Nomor 39 Tahun 1999, namun seiring dengan 

meningkatnya masalah terkait lanjut usia, sangat perlu untuk merumuskan 

peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi khusus lanjut usia (Abikusno, 

2009).   

   

9.4 Saran  

Penyelenggaraan perlindungan lanjut usia seharusnya dituangkan ke dalam 

peraturan perundang-undangan Nasional dalam bentuk Undang-undang, karena 

menyangkut:   

a. hak-hak asasi manusia lanjut usia;  

b. hak dan kewajiban warga negara; 

c. kewarganegaraan dan kependudukan 

Bahwa Undang-undang tersebut dibuat harus sesuai dengan jiwa 

masyarakat Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah 

Indonesia. Undang-undang tersebut mencakup pemberian jaminan sosial kepada 

lanjut usia secara menyeluruh, tidak hanya untuk kelompok lanjut usia miskin 

atau terlantar. Tetapi juga mengatur semua lanjut usia.  
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Undang-undang yang sudah dirumuskan seharusnya disosialisasikan 

secara kontinu kepada masyarakat. Tujuannya untuk memberikan kesadaran 

kepada masyarakat akan pentingnya permalahan lanjut usia, mengingat sampai 

saat ini masalah lanjut usia masih dipandang sebelah mata. Sehingga perlu 

sosialisasi mengenai pandangan terhadap lanjut usia. 

Masalah lanjut usia bukan semata masalah untuk lanjut usia, melainkan 

masalah bersama yang harus ditangani secara bersama. Dalam implementasinya, 

kebijakan kelanjutusiaan seharusnya terintegrasi dengan peraturan daerah.  Upaya 

preventif perlu dilakukan untuk mencapai lanjut usia yang sehat dan sejahtera 

melalui life cycle approach dan terintegrasi satu sama lain.   
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