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Pengertian Usia Senior
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Usia senior adalah tahap akhir daur kehidupan manusia. 
Usia ini adalah usia emas karena tidak semua orang mencapai tahapan 

akhir ini.Terdapat beberapa pengertian lansia, di antaranya: 
Menurut Smith (1999) Usia senior terbagi menjadi tiga yaitu:

 Young old (65-74 tahun), Middle old (75-84 tahun), Old old (>85 tahun) 



Menurut WHO

Usia pertengahan (middle age)
Kelompok usia 45 – 59 tahun

Lanjut usia (elderly)
Kelompok usia 60 – 74 tahun

Lanjut usia tua (old)
Kelompok usia 75 – 90 tahun

Sangat tua (very old)
Kelompok usia di atas 90 tahun  

Menurut Setyonegoro

Usia senior berusia di atas 65 
tahun, selanjutnya terbagi 
ke dalam :

Young old (70 – 75 tahun)

Old (75-80 tahun)

Very old (>80 tahun)
Menurut UU No.13 tahun 1998
Usia senior adalah seseorang 
yang sudah mencapai usia 
di atas 60 tahun. 
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Pengertian Usia Senior



Demografi Usia Senior

Tahun 2020, Ada 9,92% atau sekitar 26,82 juta warga usia 
senior.
52,95 % di perkotaan, 47.5 % di perdesaan
*Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas maret 2020

Tahun 2025 diprediksi ada 33,69 juta warga usia senior di 
Indonesia.

Tahun 2050 Indonesia diprediksi mengalami peningkatan 
jumlah warga usia senior yang tinggi di Asia.
*Sumber : Kemenkes RI, 2018
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1. Kesehatan
Kesehatan fisik dan sistem imunitas semakin berkurang 
seiring pertambahan usia. Oleh karena itu, kesehatan
jadi faktor utama untuk dipersiapkan dengan menjaga 
pola hidup sehat sejak dini sebelum menginjak 
usia senior.

2. Psikologi
Sisi psikologis harus diperhatikan karena usia senior 
sering dikaitkan dengan ketidakproduktifan 
yang memicu terjadinya gangguan kecemasan.

3. Keuangan
Mempersiapkan keuangan sebelum memasuki masa 
pensiun dengan investasi atau mengembangkan usaha.

4. Dukungan keluarga
Dukungan keluarga sangat penting di saat seseorang 
memasuki usia senior. Khususnya dari anak 
dan pasangan hidup agar dapat menjalani kehidupan 
dengan tenang dan bahagia.

 

Persiapan Diri Memasuki Usia Senior
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Perilaku hidup bersih dan sehat
Usia senior merupakan usia emas, tidak semua orang 
memasuki tahapan ini. Oleh karena itu, orang yang 
memasuki masa ini membutuhkan tindakan pencegahan 
dan promosi kesehatan 
agar dapat menjalani kehidupan dengan sehat dan bahagia.

Salah satu tindakan yang bisa dilakukan adalah menerapkan
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).Kondisi PHBS yang 
tidak baik dapat memicu berbagai risiko penyakit. Ini karena 
kondisi usia senior sudah banyak mengalami berbagai 
perubahan fisik dan penurunan imunitas tubuh. 

Persiapan Diri Memasuki Usia Senior
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Masalah Kesehatan Pada Usia Senior

Sindrom Geriatri
Berbagai masalah kesehatan yang banyak dialami oleh seseorang 
berusia senior, baik fisik maupun mental, apabila ditemukan lebih 
dari salah satu gejala di bawah ini termasuk ke dalam sindrom 
geriatri. Apabila masalah kesehatan ini tidak ditangani dengan 
baik akan menurunkan kualitas hidup lansia.

Masalah yang sering dijumpai dalam Sindrom Geriatri:
• Imobilisasi: Tidak bergerak atau tirah baring selama 3 hari
 atau lebih akibat perubahan fungsi fisiologis.
• Instabilitas: Gangguan keseimbangan.
• Inkontinensia: Keluarnya urin yang tidak terkendali sehingga 
 menyebabkan masalah sosial dan kebersihan.
• Insomnia: Gangguan tidur. 
• Depresi: Sering menyendiri, murung, sedih, tidak mau 
 beraktivitas.

Kiat Sehat di Usia Senior   |  00Kiat Sehat di Usia Senior   |  07



Masalah Kesehatan Pada Usia Senior

Infeksi: Infeksi terjadi karena adanya penurunan fungsi sistem imun.

Defisiensi Imun: Seiring pertambahan usia, fungsi sistem imun pada usia 
senior akan semakin berkurang.

Gangguan Pendengaran dan Penglihatan: Meningkatkan risiko jatuh, 
gangguan keseimbangan, dan patah tulang.

Gangguan Intelektual: Penurunan fungsi kognitif seperti daya ingat, 
daya berpikir, mudah lupa, sulit konsentrasi, atau gangguan alzheimer

Irritable bowel syndrome: Iritasi pada saluran pencernaan dengan gejala 
kembung, diare, atau sembelit.

Impotensi : Kondisi penis tidak mampu ereksi walau terdapat 
rangsangan seksual.
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Stroke
Tanda dan Gejala Stroke:

Sakit kepala.
Satu sisi anggota tubuh melemah atau tidak bisa digerakkan.
Bibir tidak simetris.
Gangguan bicara.
Keseimbangan dan kesadaran terganggu.
Rabun atau gangguan penglihatan tiba-tiba.
Gangguan atau kesulitan menelan. 

Cara Pencegahan Stroke:

Pertahankan tekanan darah agar stabil, tidak lebih dari 130/90 mmHg.
Olahraga rutin ringan seperti berjalan, menggerakkan anggota tubuh 
di air, atau senam.

Hindari berat badan berlebih yang dapat meningkatkan risiko stroke.
Berhenti merokok karena dapat meningkatkan risiko aterosklerosis 
(penumpukan plak yang dapat menyumbat pembuluh darah).

Masalah Kesehatan Pada Usia Senior
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Cara penanganan stroke

Fisioterapi motorik : Menstimulasi kembali otot–otot motorik 
kasar dan halus, menstimulasi gerakannya serta stabilisasinya.
Terapi okupasi : Rehabilitasi untuk membangun kemandirian 
pasien pasca stroke dalam aktivitas sehari–hari
Terapi wicara : Mengajarkan pelafalan huruf seperti terapi AIUEO 
pada pasien yang mengalami afasia motorik pasca stroke

Perawatan usia senior penderita stroke

Bantu mobilitas pasien dalam menjalani rutinitas. Semakin sering 
mobilitas pasien, maka ikatan sinaps antarotak (neuriplastisitas) 
yang membantu mengembalikan fungsi otak seperti sebelumnya 
akan lebih mudah.
Memberikan perawatan dan pengawasan proses pengobatan: 
Membantu pasien berlatih belajar berjalan dan menelan, ajak 
pasien bicara, serta ajak pasien berjalan,
Mencurahkan perhatian dan dukungan kepada pasien, di 
antaranya memperhatikan kenyamanan & kebersihan pasien, 
salah satunya memilihkan popok dewasa yang cocok.

Masalah Kesehatan Pada Usia Senior
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Diabetes

Tanda dan Gejala diabetes usia senior:
• Sering kencing.
• Sering haus.
• Sering lapar
• Cepat lelah.
• Kesemutan.
• Pandangan kabur.
• Berat badan menurun tanpa sebab.
• Luka di kulit sulit sembuh.
• Sering mengalami infeksi, seperti gusi, kulit, dan vagina.

Masalah Kesehatan Pada Usia Senior
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Pencegahan dan penanganan diabetes untuk usia senior 

Pengaturan pola makan
Penderita diabetes penting menjaga pola makan yang 
teratur, termasuk jadwal makan, jenis makan dan jumlahnya.

Olahraga
Olahraga teratur minimal 30 menit, selama 3-4 kali seminggu 
agar berat badan tetap terjaga.

Pemantauan gula darah mandiri
Pemantauan gula darah mandiri sebaiknya dilakukan rutin 
agar dapat terkontrol kadar gula darah dan terapi 
pengobatannya.

Istirahat yang cukup
Pastikan istirahat cukup 8 jam di malam hari

Obat-obatan
Pemberian obat-obatan pada penderita diabetes dengan cara 
diminum (oral) atau disuntik. 

Masalah Kesehatan Pada Usia Senior
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Masalah Kesehatan Pada Usia Senior

Hal yang perlu diperhatikan dalam merawat
usia senior dengan diabetes 

 Tidak melewatkan sarapan karena kondisi ini dapat   
 meningkatkan risiko peningkatan kadar gula darah.

 Pastikan tidur selama 7 – 8 jam sehari agar tubuh    
 tetap terjaga dan imunitas stabil.

 Rutin cek kesehatan dimulai dengan pemeriksaan   
 gula darah mandiri di rumah dan cek kesehatan rutin  
 ke dokter setiap bulan.

Rumah sakit rujukan penderita stroke
 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON)
 Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
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Masalah Kesehatan Pada Usia Senior

Inkontinensia Urine 

Tanda dan gejala inkontinensia urine atau buang air kecil (BAK):

 BAK saat olahraga, batuk, bersin, atau tertawa.
   BAK di pakaian dalam karena rasa ingin BAK tiba-tiba.
   BAK ketika berubah posisi .
   BAK Ketika mendengar suara air mengalir.
   BAK saat berhubungan seksual .
   BAK sedikit-sedikit terus menerus.
   BAK tidak tuntas atau anyang-anyangan.
   BAK dalam jumlah banyak di malam hari
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Masalah Kesehatan Pada Usia Senior

Pencegahan dan penanganan inkontinensia urine
• Menjaga berat badan karena peningkatan berat badan 

menyebabkan penurunan tekanan perut (abdomen).
• Menghindari atau membatasi alkohol dan kafein yang dapat 

menghambat hormon antidiuretic sehingga produksi urin 
menjadi meningkat.

• Melakukan latihan otot dasar panggul agar kuat, seperti 
senam kegel yang dapat memperbaiki kemampuan 
berkemih.

• Menghindari rokok karena kandungan nikotin dapat 
membuat kandung kemih menjadi lebih aktif.
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Masalah Kesehatan Pada Usia Senior

Perawatan usia senior dengan inkontinensia urine
Anjuran untuk memperbaiki gaya hidup, seperti menjaga berat 
badan ideal, mengurangi asupan kafein dan berhenti merokok.

Melakukan terapi fisik atau fisioterapi, seperti latihan otot dasar 
panggul, penggunaan biofeedback, dan stimulasi elektrik 
pengaturan jadwal berkemih terapi perilaku pemberian 
obat-obatan.

Menggunakan popok dewasa sesuai dengan kebutuhan 
inkontinensia.   

Untuk penanganan inkontinensia urine dapat konsultasi lanjut 
dengan dokter Spesialis Urologi di setiap rumah sakit. 
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Masalah Kesehatan Pada Usia Senior

Alzheimer
Gejala alzheimer dan cara keluarga menyikapinya
• Sulit tidur: Apabila ini terjadi, beri aktivitas yang positif seperti membaca 

buku, bermain catur, atau bermain teka–teki silang.
• Mudah lupa: Bersabarlah untuk selalu mengingatkan pengidap akan 

hal-hal yang terlupakan.
• Perilaku berulang: Ajak penderita alzheimer beraktivitas rutin yang 

berkaitan dengan hobi atau senam di pagi hari.
• Suka berkelana: Batasi akses keluar rumah, berikan tanda pengenal dan 

ciptakan lingkungan yang aman untuk bergerak di dalam rumah, 
informasikan kepada tetangga mengenai kondisi pengidap sehingga 
dapat membantu apabila keluar tanpa sepengetahuan keluarga.

• Buang air kecil dan besar sembarangan: Pakaikan popok dewasa apabila 
sedang berada di luar rumah.

• Disinhibisi seksual: Perilaku seksual yang tidak sesuai norma tanpa 
disadari bisa dilakukan penderita alzheimer, jika pengidap melakukan hal 
ini sediakanlah ruang privasi.

• Agitasi atau agresi: Lindungi keamanan penderita, diri sendiri dan orang 
lain di sekitarnya. Komunikasikan dengan baik dan perlahan agar 
penderita lebih tenang.
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Masalah Kesehatan Pada Usia Senior

Pencegahan dan penanganan alzheimer
• Ajak penderita bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungan 

sekitarnya atau dengan sesama penderita Alzheimer.
• Terapi lingkungan dengan cara meletakkan benda-benda penting yang 

biasa dipakai penderita di tempat yang sama.
• Perubahan gaya hidup dengan rutin olahraga 150 menit dalam 

seminggu, konsumsi makanan dengan kandungan nutrisi dan 
antioksidan yang tinggi. Misalnya, sayur dan buah, berhenti merokok, 
serta hindari konsumsi alkohol.

• Aktifkan fungsi kognitif (daya pikir) penderita dengan banyak membaca, 
menulis, bermain tenis, berenang, atau bermain musik.

• Terapi pengobatan atas pengawasan dokter, untuk meningkatkan zat 
kimia otak sehingga tidak terjadi perluasan perubahan struktur dan 
kematian sel–sel otak.

• Pemeriksaan bisa ke dokter Spesialis Saraf, Dokter Spesialis Kejiwaan 
dan Dokter Penyakit Dalam ahli Geriatri.
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Masalah Kesehatan Pada Usia Senior

Ancaman virus corona
Mengapa usia senior rentan tertular virus corona?
• Karena penurunan daya tahan tubuh. Sel-sel,  jaringan tubuh, protein, 

dan lainnya yang semuanya sudah mengalami penurunan di usia senior.
• Karena membutuhkan bantuan orang lain. Usia senior tidak dapat 

melakukan beberapa aktivitas secara mandiri sehingga meningkatkan 
risiko penularan virus corona.

• Gangguan fungsi kognitif, sehingga mereka sulit untuk patuh. Misalnya 
menolak keharusan pakai masker, hal ini menjadikannya berisiko tinggi.

• Asupan makanan sehat dan bergizi yang sedikit sehingga imunitas 
mudah menurun dan memudahkan penularan virus corona.

• Banyak komorbid pada usia lanjut, seperti penyakit kronik yang dapat 
meningkatkan risiko apabila terinfeksi virus corona. 
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Nutrisi yang baik bagi usia senior

Nutrisi yang baik bagi usia senior
Nutrisi untuk mempertahankan atau meningkatkan berat badan bagi usia 
senior yang kekurangan berat badan.
Konsumsi makanan tinggi protein, lemak nabati, lemak tak jenuh.

Nutrisi untuk menurunkan berat badan bagi yang overweight /kelebihan 
berat badan.
Pilih makanan yang tinggi kandungan serat, seperti sayur dan buah, 
konsumsi makanan yang mengandung protein rendah lemak. 

Nutrisi untuk mengatasi perubahan fungsi saluran pencernaan.
Konsumsi makanan yang mengandung probiotik dan prebiotik. 

Nutrisi untuk mencegah atau memperlambat osteoporosis.
Konsumsi makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium.
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Makanan yang baik bagi usia senior
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Makanan pokok sebagai sumber karbohidrat 
penghasil energi seperti nasi (beras merah 
tumbuk, beras putih, dll) jagung, ubi, singkong, 
sagu, kentang, talas, sukun, bihun, mie, 
roti gandum, atau 

Lauk pauk sebagai protein, lemak dan mineral.
Sumber makanan hewani: 
Ikan (dianjurkan ikan teri), ikan kembung basah 
dan segar, daging ayam tanpa kulit, daging sapi 
tanpa lemak, telur dan susu rendah lemak.
Sumber makanan nabati: 
Tempe, tahu dan kacang- kacangan
serta olahannya.

Sayuran berwarna sebagai sumber vitamin 
dan mineral serta serat seperti bayam, 
kangkung, wortel, brokoli, labu kuning, 
labu siam, dan sayuran segar lainnya.

havermut.



Kiat Sehat di Usia Senior   |  00Kiat Sehat di Usia Senior   |  22

Buah berwarna: 
Pepaya, pisang, jeruk manis, 
alpukat, apel, dll.

Makanan sumber zat besi, seperti hati sapi, 
hati ayam, daging sapi, daging ayam, sayuran 
berwarna hijau (bayam), dan 
kacang-kacangan.

Makanan sumber kalsium, seperti ikan (ikan 
teri basah dan segar), sayur hijau (sawi 
hijau, daun singkong, daun pakis/paku dll) 
dan buah (jeruk, pisang, jambu biji, pepaya, 
alpukat, apel, strawberry, buah naga dll).

Minum air putih minimal 8 gelas sehari atau 
sesuai anjuran petugas kesehatan 
berdasarkan kondisi kesehatan individu.
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Permasalahan psikis pada usia senior
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Gangguan psikis pada usia senior adalah masalah 
kesehatan yang menyebabkan perubahan emosi, 
pikiran dan perilaku pada usia senior.

Permasalah psikis sering dialami oleh usia senior, 
antara lain: Depresi, gangguan kecemasan, Stres, 
Alzheimer.
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Depresi
Depresi adalah gangguan suasana hati 
yang membuat seseorang terus merasa 
sedih dan kehilangan minat pada aktivitas 
yang dahulu sering dilakukan.

Gangguan kecemasan
Gangguan kecemasan adalah gangguan 
cemas berlebihan, dan sangat mudah 
khawatir pada hal 
yang dianggap normal oleh orang lain. 

Stres

Faktor stres pada lansia antara lain:

Stres pada usia lanjut merupakan masalah 
psikologis yang sering terjadi dan bisa 
membuat penyakit mudah datang.

Faktor internal yang bersumber dari diri sendiri, seperti 
penyakit kronik dan konflik pada diri sendiri.

Faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang, seperti 
dari keluarga dan lingkungan.
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Asupan nutrisi yang bergizi dan seimbang.

Olahraga yang rutin dapat mempengaruhi produksi dopamin 
pemicu rasa gembira bagi usia senior, apalagi jika dilakukan 
dengan orang tersayang. Misalnya, pasangan, anak, atau cucu.

Istirahat yang cukup, dengan aktif di siang hari dan tidur 
nyenyak di malam hari. 

Komunikasi yang baik dengan keluarga dan tetangga. 
Komunikasi yang baik bisa membuat seseorang menjadi 
lebih nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit. 

Terapi kerja bagi usia senior, sebagai kegiatan mengisi 
waktu luang.

Konsultasi lebih lanjut dengan dokter apabila sudah 
memburuk dan mengganggu aktivitas sehari hari. 
Dokter akan memberikan obat yang sesuai dengan 
kondisi pasien, namun obat adalah pilihan terakhir.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan usia 
senior yang mengalami stres



Aktivitas fisik dan olahraga 
bagi usia senior
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Aktivitas fisik butuh dilakukan oleh usia 
senior, karena pergerakan tubuh dapat 
meningkatkan pengeluaran tenaga atau 
energi yang baik agar tetap fit.



Senam
Aerobik, yoga, dan pilates dapat 
membantu menjaga ketahanan tubuh.

Berenang
Aktivitas yang satu ini terbukti efektif 
sebagai bentuk latihan ketahanan fisik 
dan pernapasan, karena memiliki risiko 
cedera yang paling kecil.

Berjalan kaki
Jalan kaki sangat baik dilakukan secara 
rutin, paling tidak 3-4 kali dalam seminggu. 
Aktivitas ini dapat menjaga kesehatan otot, 
tulang, jantung dan paru-paru.

Aktivitas rumahan
Beternak, berkebun, mengepel, dan 
menyapu merupakan jenis aktivitas fisik 
yang paling mudah untuk dilakukan. 
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Berikut beberapa aktivitas fisik yang disarankan 
untuk usia senior:
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Meningkatkan kelenturan dan keseimbangan tubuh.
Meningkatkan metabolisme tubuh.

Memperkuat massa tulang, menurunkan nyeri sendi kronis 
pada pinggang, punggung, dan lutut serta mencegah 
osteoporosis.

Meningkatkan kerja dan fungsi jantung, paru, serta 
pembuluh darah.

Meningkatkan aktivitas kekebalan tubuh terhadap penyakit 
melalui peningkatan pengaturan kekebalan tubuh.

Meningkatkan kesejahteraan psikologis dan percaya diri.

Mengendalikan kecemasan, stres dan depresi.

Manfaat olahraga untuk usia senior



Tips Berolahraga yang Baik Bagi Usia Senior

Latihan fisik dapat dilakukan dimana saja dengan 
memperhatikan cuaca, lingkungan, keamanan, 
kenyamanan, bebas polusi, dan tidak rawan risiko cedera.

 Dilakukan bertahap sesuai dengan tingkat aktivitas fisik 
 dan kebugaran jasmani agar tidak menimbulkan cidera.

 Dimulai dengan pemanasan dan peregangan 
 kemudian  diakhiri dengan pendinginan.

 Latihan fisik yang terukur.
 Mengukur Denyut Nadi Latihan (DNL), mencapai 60-70% 
 dari denyut nadi maksimal yakni 96-112 per menit.
 Jika diajak bicara sudah terengah-engah, 
 maka latihan sudah melebihi anjuran.
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Aktivitas Fisik dan Olahraga 
Bagi Usia Senior
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Aktivitas Fisik dan Olahraga 
Bagi Usia Senior

 Latihan fisik teratur dilakukan secara bertahap 
 dengan frekuensi 3-5 kali dalam seminggu.

 Bagi yang memiliki gangguan kesehatan sebaiknya latihan 
 dilakukan dalam pengawasan dokter.

Apabila mengalami kesulitan beraktivitas karena gangguan 
inkontinensia urine, penderita dapat menggunakan popok 
dewasa. Pilihkan popok dewasa yang berbahan elastis, 
memiliki permukaan lembut dan cepat kering, 
menyerap maksimal dan mengunci cairan 
agar tetap kering saat beraktivitas fisik dan tidak memicu 
munculnya kuman bakteri di area bokong dan genitalia.



Protokol Kesehatan COVID-19 
Bagi Usia Senior 

bersama Confidence Peduli 
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Mari bersama-sama PEDULI LANSIA 
agar terhindar dari Virus corona

Perhatikan 
kebersihan

Disiplin 
cuci tangan dan 
social distancing

Utamakan 
kesehatan lansia

Ingat rutin 
ganti popok



Teruji klinis

Popok dewasa yang sudah teruji secara klinis oleh lembaga 
kesehatan yang terpercaya, akan aman digunakan 
bagi semua jenis kulit bahkan untuk kulit sensitif sekalipun.

Memiliki nomor Depkes

Produk popok dewasa yang sudah memiliki nomor Depkes 
artinya sudah teruji oleh dinas kesehatan dan layak untuk digunakan.

Ukuran
 
Ukuran adalah hal penting yang harus diperhatikan 
dalam memilih popok dewasa. Jika ukurannya tidak tepat, 
fungsinya pun tidak akan maksimal.

Bahan material

Untuk memilih bahan popok dewasa sebaiknya yang berbahan 
lembut selembut kain dan bersirkulasi udara sehingga tidak panas 
dan nyaman untuk digunakan baik permukaan dalam 
maupun permukaan luarnya. 

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Memilih 
Popok Dewasa untuk Usia Senior
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Tipe Popok DewasaTipe Popok Dewasa

(Complete Range)
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Bedridden

TIPE 
PEREKAT

1600 cc

1200 cc

900 cc

1800 cc

Semi Active

TIPE 
CELANA
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Tipe Popok DewasaTipe Popok Dewasa

(Complete Range)

TIPE PADS

TIPE 
WIPES

600 & 800 ml
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