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Pendahuluan

Taraf kesehatan masyarakat yang meningkat disertai meningkatnya fasilitas kesehatan

berdampak pada semakin meningkatnya populasi lansia. Kecenderungan peningkatan populasi

lansia tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus terutama peningkatan kualitas hidup

mereka agar dapat mempertahankan kesehatannya.

Pemerintah telah merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti

tercantum dalam UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dimana pada pasal 19 disebutkan

bahwa kesehatan manusia usia lanjut diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan dan kemampuannya agar tetap produktif, serta pemerintah membantu

penyelenggaraan upaya kesehatan usia lanjut untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara

optimal.

Oleh karena itu berbagai upaya dilaksanakan untuk mewujudkan masa tua yang sehat,

bahagia, berdaya guna dan produktif untuk usia lanjut dalam kehidupan keluarga dan

masyarakat sesuai dengan keberadaannya. Sebagai wujud nyata pelayanan sosial dan

kesehatan pada kelompok usia lanjut ini, pemerintah telah mencanangkan pelayanan pada

lansia melalui beberapa jenjang. Pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat adalah Posyandu

lansia, pelayanan kesehatan lansia tingkat dasar adalah Puskesmas, dan pelayanan kesehatan

tingkat lanjutan adalah Rumah Sakit.

Diskusi
Lansia dan Perubahan Fisik yang dialaminya

Dahulu sebutan lansia ditujukan bagi mereka yang berumur 50 tahun keatas, seiring

dengan peningkatan usia harapan hidup maka batasan usia lansia saat ini adalah 60 tahun ke

atas. Saat menjadi lansia, perubahan alamiah yang terjadi pada tubuh antara lain kulit keriput,

rambut memutih (uban), sering pegel linu (rematik), menopause (wanita), gigi ompong, sering

lupa sampai pikun, mudah lelah, tidak sekuat dulu, serta penglihatan dan pendengaran

berkurang. Adapun penyakit kronis yang sering dijumpai pada lansia adalah: hipertensi,

diabetes, osteoporosis, penyakit jantung, katarak, stroke, tuli dan depresi.



2

Apa itu Yandu Lansia ?

Yandu lansia atau posyandu kelompok usia lanjut adalah suatu bentuk usaha pelayanan

pemantauan kesehatan khusus untuk lansia yang bersumber daya dari masyarakat (UKBM)

yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan inisiatif dan kebutuhan itu sendiri khususnya pada

penduduk usia lanjut di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati. Yandu Lansia dipandu

oleh kader terpilih yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan di tingkat dusun sampai

kelurahan. Posyandu lansia merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui

pelayanan kesehatan bagi lansia yang penyelenggaraannya melalui program Puskesmas

dengan melibatkan peran serta para lansia, keluarga, tokoh masyarakat dan organisasi sosial

dalam penyelenggaraannya.

Tujuan dan Sasaran Yandu Lansia

Yandu lansia bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan untuk

mencapai masa tua yang bahagia dan berguna dalam keluarga dan masyarakat sesuai dengan

eksistensinya dalam strata kemasyarakatan. Bagi lansia sendiri, kesadaran akan pentingnya

bagi dirinya, keluarga dan masyarakat luas agar selama mungkin tetap mandiri dan berdaya

guna. Secara garis besar, layanan Yandu Lansia bertujuan untuk: a) meningkatkan jangkauan

pelayanan kesehatan lansia di masyarakat, sehingga terbentuk pelayanan kesehatan yang

sesuai dengan kebutuhan lansia, b) mendekatkan pelayanan dan meningkatkan peran serta

masyarakat dan swasta dalam pelayanan kesehatan disamping meningkatkan komunikasi

antara masyarakat usia lanjut. Sehingga sasaran Yandu Lansia adalah:

1. Sasaran langsung

Kelompok pra usia lanjut (45-59 tahun), kelompok usia lanjut (60 tahun keatas) dan kelompok

usia lanjut dengan resiko tinggi (70 tahun ke atas).

2. Sasaran tidak langsung

Keluarga dimana usia lanjut berada, organisasi sosial yang bergerak dalam pembinaan usia

lanjut, serta masyarakat luas.

Mekanisme Pelayanan Posyandu Lansia

Pelayanan yang diselenggarakan dalam posyandu lansia tergantung pada mekanisme

dan kebijakan pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten ataupun

kota penyelenggara. Ada yang menyelenggarakan posyandu lansia sistem 5 meja seperti

posyandu balita, ada juga hanya menggunakan sistem pelayanan 3 meja. Namun, secara

umum kegiatan Yandu Lansia meliputi:



3

1. Pendaftaran lansia, pengukuran dan penimbangan berat badan dan atau tinggi badan

2. Pengukuran tekanan darah (TD), denyut jantung, laju pernapasan dan analisis indeks massa

tubuh (IMT).

3. Pelayanan kesehatan seperti pengobatan sederhana dan rujukan

4. Penyuluhan atau konseling, misalnya pelayanan pojok gizi

Selain itu, mekanisme pelayanan kesehatan tambahan Yandu Lansia seperti dianjurkan

Pemerintah Kota Jogjakarta antara lain:

a. Pemeriksaan aktivitas kegiatan sehari-hari meliputi kegiatan dasar dalam kehidupan, seperti

makan/minum, berjalan, mandi, berpakaian, naik turun tempat tidur, buang air besar/kecil dan

sebagainya.

b. Pemeriksaan status mental.

c. Pemeriksaan hemoglobin menggunakan talquist, sahli atau cuprisulfat

d. Pemeriksaan adanya gula dalam air seni sebagai deteksi awal adanya penyakit gula

(diabetes mellitus)

e. Pemeriksaan adanya zat putih telur (protein) dalam air seni sebagai deteksi awal adanya

penyakit ginjal.

Kegiatan lain yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi setempat seperti

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dengan memperhatikan aspek kesehatan dan gizi lanjut

usia dan kegiatan olah raga seperti senam lanjut usia, gerak jalan santai untuk meningkatkan

kebugaran. Kader yandu lansia sebaiknya memiliki pengetahuan akan pengaturan menu

makanan khususnya bagi lansia yang memiliki penyakit kronis seperti gula dan hipertensi.

Peralatan Yandu Lansia dan KMS

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Posyandu Lansia, dibutuhkan, sarana dan

prasarana penunjang, yaitu: tempat kegiatan (gedung, ruangan atau tempat terbuka), meja dan

kursi, alat tulis, buku pencatatan kegiatan, timbangan dewasa, meteran pengukuran tinggi

badan, stetoskop, tensi meter, peralatan laboratorium sederhana, thermometer, Kartu Menuju

Sehat (KMS) lansia. Pelayanan Kesehatan di Posyandu lanjut usia yan meliputi pemeriksaan

kesehatan fisik dan mental emosional ydicatat dan dipantau dengan Kartu Menuju Sehat (KMS)

untuk mengetahui lebih awal penyakit yang diderita (deteksi dini) atau ancaman masalah

kesehatan yang dihadapi.
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Kader sebaiknya mencatat riwayat penyakit lansia terdahulu, riwayat operasi atau

opname (mondok) di rumah sakit, riwayat pengobatan (apakah saat ini mengkonsumsi obat

rutin), riwayat alergi.

Pada saat pemeriksaan, kader seyogyanya juga mencatat pula keluhan tersering yang

dirasakan lansia selama bulan itu. Jika ada keluhan, sebisa mungkin kader akan membantu.

Namun, jika memerlukan pengobatan kader akan merujuk ke petugas pelayan kesehatan

terdekat.

Kapan saja sebaiknya dilakukan pemeriksaan?

Biasanya, yandu lansia rutin diadakan sebulan sekali. Namun, pada lansia yang memiliki

penyakit kronis seperti hipertensi disarankan untuk mengecek tekanan darahnya secara teratur

seminggu sekali. Kader yang sudah terlatih untuk mengukur tekanan darah sebaiknya

menyimpan peralatan pemeriksaan sehingga seaktu-waktu ada lansia yang membutuhkan

sudah siap.

Bagaimana cara memeriksa tekanan darah dan denyut nadi?

Tekanan darah diperiksa dengan alat tensimeter dan steteoskop. Pastikan alat tidak

rusak, terkunci, dan dipakaikan dengan benar. Pompa manset sampai angka sekitar 200 mmHg

lalu turunkan pelan-pelan. Catat angka pada saat bunyi yang terdengar pertama kali sebagai

tekanan darah sistole (di atas) dan bunyi yang terdengar terakhir kali tekanan darah diastole (di

bawah).

Denyut nadi diperiksa dengan meraba pergelangan tangan dengan jari telunjuk dan jari

tengah.Rasakan denyut nadinya dan hitung berapa jumlahnya selama satu menit.

Bagaimana dengan olahraga ?

Jika memungkinkan, secara rutin juga diajarkan senam lansia bersama dengan

mengundang instruktur senam lansia berpengalaman. Atau, kader dapat meminta pelatihan

tentang olahraga khusus bagi lansia dan khususnya lansia dengan penyakit kronis.

Kendala Pelaksanaan Yandu Lansia

Beberapa kendala yang dihadapi lansia dalam mengikuti kegiatan posyandu antara lain:

a. Pengetahuan lansia yang rendah tentang manfaat posyandu

Pengetahuan lansia akan manfaat posyandu ini dapat diperoleh dari pengalaman pribadi

dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan menghadiri kegiatan posyandu, lansia akan
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mendapatkan penyuluhan tentang bagaimana cara hidup sehat dengan segala keterbatasan

atau masalah kesehatan yang melekat pada mereka. Dengan pengalaman ini, pengetahuan

lansia menjadi meningkat, yang menjadi dasar pembentukan sikap dan dapat mendorong minat

atau motivasi mereka untuk selalu mengikuti kegiatan posyandu lansia

b. Jarak rumah dengan lokasi posyandu yang jauh atau sulit dijangkau

Jarak posyandu yang dekat akan membuat lansia mudah menjangkau posyandu tanpa

harus mengalami kelelahan atau kecelakaan fisik karena penurunan daya tahan atau kekuatan

fisik tubuh. Kemudahan dalam menjangkau lokasi posyandu ini berhubungan dengan faktor

keamanan atau keselamatan bagi lansia. Jika lansia merasa aman atau merasa mudah untuk

menjangkau lokasi posyandu tanpa harus menimbulkan kelelahan atau masalah yang lebih

serius, maka hal ini dapat mendorong minat atau motivasi lansia untuk mengikuti kegiatan

posyandu. Dengan demikian, keamanan ini merupakan faktor eksternal dari terbentuknya

motivasi untuk menghadiri posyandu lansia

c. Kurangnya dukungan keluarga untuk mengantar maupun mengingatkan lansia untuk datang

ke posyandu

Dukungan keluarga sangat berperan dalam mendorong minat atau kesediaan lansia

untuk mengikuti kegiatan posyandu lansia. Keluarga bisa menjadi motivator kuat bagi lansia

apabila selalu menyediakan diri untuk mendampingi atau mengantar lansia ke posyandu,

mengingatkan lansia jika lupa jadwal posyandu, dan berusaha membantu mengatasi segala

permasalahan bersama lansia

d. Sikap yang kurang baik terhadap petugas posyandu.

Penilaian pribadi atau sikap yang baik terhadap petugas merupakan dasar atas

kesiapan atau kesediaan lansia untuk mengikuti kegiatan posyandu. Dengan sikap yang baik

tersebut, lansia cenderung untuk selalu hadir atau mengikuti kegiatan yang diadakan di

posyandu lansia. Hal ini dapat dipahami karena sikap seseorang adalah suatu cermin kesiapan

untuk bereaksi terhadap suatu obyek. Kesiapan merupakan kecenderungan potensial untuk

bereaksi dengan cara-cara tertentu apabila individu dihadapkan pada stimulus yang

menghendaki adanya suatu respon.
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Penutup
Kegiatan posyandu lansia yang berjalan dengan baik akan memberi kemudahan bagi

lansia dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, sehingga kualitas hidup masyarakat di

usia lanjut tetap terjaga dengan baik dan optimal. Seharusnya para lansia berupaya

memanfaatkan adanya posyandu tersebut sebaik mungkin, agar kesehatan para lansia dapat

terpelihara dan terpantau secara optimal.
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