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LANSIA DAN SEGALA PROBLEMATIKNYA DALAM MENCAPAI 

KEBERMAKNAAN HIDUP 

 

Sutarto Wijono 

 

Abstrak 
 

Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi tentang berbagai problematik  yang dialami oleh lansia 

secara fisiologis, psikologis, sosial-ekonomi, dan spiritual dalam mencapai kebermaknaan hidup. 

Metode penulisan makalah ini menggunakan  penggalian informasi dari berbagai hasil kajian 

literatur dan hasil-hasil temuan yang membahas tentang problematik, kebermaknaan, dan 

kesejahteraan lansia baik laki-laki maupun perempuan dan jenis kepribadian lansia.  

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Salah satu  bagian  pembahasan  yang sangat  menarik  dalam tulisan ini adalah    

adalah membahas  lanjut usia (LANSIA).  Penulis   berharap agar  tulisan ini dapat 

dipahami oleh setiap pembaca yang telah memasuki lanjut usia ataupun keluarga 

yang mempunyai orang tua yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas.  Pendapat di 

atas sejalan dengan temuan Levinson (1978) yang menjelaskan bahwa individu yang  

termasuk lanjut usia adalah individu yang tergolong memiliki  usia  60 tahun ke atas. 

Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, penulis mencoba untuk mendiskripsikan  

tentang  siapakah lanjut usia itu?  Pertanyaan tersebut mengingatkan adanya temuan 

yang ditunjukan oleh Aiken (1995) bahwa lanjut usia  adalah  individu yang 

perjalanan hidupnya telah memasuki masa rentan dalam segala hal. Pada dasarnya 

yang termasuk dalam kategori  lanjut usia adalah individu  yang telah memiliki usia 

sekitar 65 tahun atau lebih.     Individu pada masa ini telah  memasuki masa peralihan 

dari masa dewasa akhir menuju ke masa lanjut usia yaitu antara 60 hingga 65 tahun.  

Pada masa  ini individu mengalami penurunan keadaan  fisik serta pendapatan, 

namun biasanya masih memiliki aktivitas. Pernyataan tersebut didukung oleh 

ungkapan yang mengatakan bahwa lanjut usia disebut juga sebagai masa dewasa 

akhir, yang dimulai pada usia 60-an tahun dan diperluas sampai sekitar usia 120 

tahun,  memiliki rentang kehidupan yang paling panjang dalam periode 

perkembangan manusia (Santrock, dalam Utami, 2012). 
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Ketika individu memasuki masa lanjut usia, maka individu akan mengalami 

berbagai perubahan secara konstan yang bersifat evolusional, sehingga mengalami  

kemunduran atau disebut sebagai penuaan.  Pernyataan tersebut didukung oleh 

Constantinides (dalam Nugroho, 2000) yang mengatakan bahwa penuaan  merupakan  

suatu proses siklus kehidupan yang  akan dilalui oleh setiap individu karena 

hilangnya kemampuan jaringan yang ada dalam tubuh  individu secara perlahan-

lahan untuk dapat memperbaiki diri atau menggantikan dan mempertahankan fungsi 

normalnya, sehingga individu tidak mampu bertahan dalam menghadapi infeksi dan 

memperbaiki kerusakan jaringan yang dialaminya.     

Sementara di Indonesia, terdapat batasan usia lansia yang di berikan oleh 

pemerintah. Individu yang disebut lansia adalah yang telah mencapai usia 60 tahun 

dan dinyatakan dengan pemberian kartu tanda penduduk (KTP) seumur hidup. Hal 

ini tercantum pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 

mengenai kesejahteraan lansia (Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

& Direktorat Bina Pelayanan Sosial Lanjut Usia, dalam Utami, 2012). 

Lanjut usia  tersebut  dapat dikatakan sebagai  manusia yang sudah mulai 

melewati masa dewasa  akhir.   Benarkah usia lanjut atau lanjut usia  itu sudah 

memasuki masa usia dewasa akhir atau  usia di atas 60an tahun?  Penulis 

menyarankan  perlunya evaluasi terhadap usia masing-masing melalui pertanyaan 

berikut ini apakah saat membaca tulisan ini Anda dan saya  sudah melewati masa 

dewasa akhir  yaitu sekitar  usia 60 tahunan  dan  mungkin juga lebih  bahkan sudah 

melewati  usia  65 tahun?  Pada dasarnya secara  kronologis  ketika  seseorang mulai 

masuk  usia  setengah  abad  atau  bahkan  lebih  dari 65 tahun dapat disebut sebagai  

lanjut usia.  

Pertanyaannya  adalah  perubahan atau kemunduran apa yang akan terjadi dalam 

diri usia lanjut atau lanjut usia (lansia) ini?  Dari berbagai hasil kajian  tentang lansia 

ditemukan bahwa ada banyak  lansia yang mengalami berbagai problematik dalam 

hidupnya yang ditandai dengan adanya perubahan dan kemunduran fungsi-fungsi 

secara fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual.  
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B. PROBLEMATIK 

 

Oleh sebab itu, akan  nampak  lebih  jelas  bila   perkembangan  lansia  dijabarkan  

secara  holistik  dengan berbagai  problematiknya yang dapat dilihat dari 

perkembangan fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual.  Pada umumnya,  

perkembangan lansia  yang  secara fisiologis  telah memasuki usia  lanjut atau 

disebut juga sebagai “orang  tua”  yang memiliki  keterbatasan  atau kelemahan 

karena  ketidak mampuan  fisiknya   untuk  bekerja   yang biasanya disebut 

mengalami kemunduran. Kemunduran yang dimaksud  dalam tulisan ini terkait erat 

dengan fungsi fisiologisnya. Kemunduran yang dimaksud  dalam tulisan ini terkait 

erat dengan fungsi fisiologisnya yang dapat menimbulkan berbagai macam 

problematik.  Beberapa kemunduran fungsi fisiologis lansia  dapat diidentifikasi  dari 

gejala-gejala seperti sebagian sel-sel tubuh mengalami perubahan atau kerusakan 

bukan hanya disebabkan oleh adanya penyakit tertentu saja melainkan karena 

mengalami proses penuaan. Proses penuaan ini akan dialami oleh setiap orang yang  

memasuki  masa  lansia yang ditandai oleh adanya kulit wajah, tubuh, tangan dan 

kaki mulai keriput. 

Sementara itu, dalam waktu yang sama  perkembangan kondisi  psikologis  lansia  

dianggap sudah semakin matang  dan  stabil.  Kondisi tersebut  disebabkan oleh 

adanya  masa  dimana  lansia sudah  melewati berbagai macam  problematik ,  

kesulitan,  tantangan, suka dan duka,  kegagalan  ataupun  keberhasilan dalam karier 

dan kehidupan mereka.  Sebagian lansia ada yang mengalami gangguan dan 

hambatan secara emosional karena merasa dirinya  sudah uzur dan tidak berdaya atau 

bahkan kesepian (loneliness) dan hopeless serta mudah lupa dengan diri sendiri 

ataupun orang lain.  Individu merasakan adanya perasaan yang kurang  nyaman dan 

aman, kehilangan pegangan hidupnya dan merasa tidak memiliki sesuatu yang 

membanggakan terhadap dirinya sendiri.  Hal ini terbukti dari munculnya 

kekosongan dalam hidupnya, dia tidak  merasakan adanya kebahagiaan, akibat dari 

poor selfimage. Selain itu, dia merasakan adanya kehilangan kesejahteraan, 

kebahagiaan,  dan kebermaknaan dalam hidupnya yang membuatnya kurang dekat 

dan  intim berinteraksi dengan orang lain bahkan hubungan dengan Tuhanpun 
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menjadi hampa dan tidak bermakna.    Dalam situasi ini  individu merasakan adanya 

kegagalan karena tidak mampu     membina hubungan secara intim dan berarti 

dengan sesamanya. Hal ini dapat dialami oleh orang-orang yang  kurang teman dan 

tidak mampu membina hubungan dengan orang lain.  Pada gilirannya dia merasakan 

bahwa hidupnya tidak berharga di depan orang lain. Kondisi semacam ini dapat 

membuat dirinya semakin merasa kesepian dan tidak bermakna secara psikososial.   

   Masa lansia mengalami kemunduran bukan hanya karena fungsi fisiologis, dan 

fungsi psikologis saja. Tetapi fungsi sosial ekonominya juga ikut terganggu sehingga 

dapat menimbulkan problematik secara social-ekonomi. Masa lansia  identik dengan 

masa pensiun, disaat  ketika  individu sudah  tdak  memperoleh  penghasilan tetap, 

maka kehidupan ekonominya akan tergantung dari anak-anak mereka.  Dengan kata 

lain, penghasilan hanya diperoleh dari pemberian  dari anak-anak mereka atau orang 

lain,  ada juga yang mendapat penghasilan   dari  tabungan  mereka ketika mereka 

menabung pada waktu bekerja (masih produktif) atau pendapatannya yang nihil  

bahkan minus  diperoleh dengan cara hanya menikmati uang pensiun mereka. 

Kemunduran dapat juga terjadi karena fungsi spiritualnya yang menjadi salah satu 

problematik dalam hidupnya, dia mengalami hambatan atau gangguan yang tidak 

dapat diselesaikan oleh dirinya sendiri. Kondisi ini dapat terjadi ketika lansia 

merasakan adanya kehilangan kontak atau komunikasi dengan teman-temannya yang 

memiliki  peran dalam proses perkembangan spiritualnya. Adanya berbagai 

fenomena yang terkait dengan kemunduran spiritual tersebut adalah  semakin 

berkurangnya  melakukan persekutuan dan doa bersama komunitasnya karena 

gangguan kondisi fisiknya, mulai jarang berkomunikasi dengan Tuhan, mengalami 

keragu-raguan terhadap keberadaan Tuhan karena sering  muncul berbagai 

pertanyaan yang intinya  adalah ragu-ragu terhadap adanya otoritas Tuhan yang maha 

kuasa dan maha Kasih.  Kondisi tersebut menjadi pergumulan sendiri bagi lansia 

yang hidupnya belum menemukan kesejahteraan dan kebermaknaan hidup. 

Kemunduran tersebut terjadi karena adanya kekosongan dalam hidupnya dan pada 

akhirnya mengalami kesepian (loneliness). 
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Setiap lansia menginginkan kehidupan yang layak yaitu hidup sejahtera secara 

psikologis sesuai dengan cita-cita luhur  dari para pendiri Bangsa Indonesia. Oleh 

sebab itu,  Bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan 

mensejahterakan kehidupan setiap warganya termasuk kehidupan lansia. Pada 

dasarnya lansia memiliki kesempatan hidup dengan usia yang lebih lama. Situasi ini 

dapat dipahami ketika lansia sudah mencapai kesejahteraan dalam hidup yang layak 

bagimereka. Kesejahteraan hidup yang layak harus memenuhi persyaratan bahwa 

setiap lansia kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang   harmonis.  

Dengan kata lain  harapan hidup  usia lansia dapat lebih panjang sesuai dengan cita-

cita Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kesejahteraan hidup bagi lansia perlu 

dipertahankan bahkan ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas untuk mencapai usia 

harapan hidup lansia yang lebih lama.  

Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO, 2013) dan data Badan 

Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 menunjukkan diperkirakan tahun 2000 UHH 

mencapai 67 tahun. Angka ini terus mengalami peningkatan sampai tahun 2015 yaitu 

menjadi 70 tahun. Sementara tahun 2045-2050 menjadi 77 tahun dan 83 tahun pada 

tahun 2095-2100 berdasarkan data dalam World Population Prospects (Department 

of Economic and Social Affairs, 2015). Data ini sesuai dengan data dalam BPS (2013) 

yang menunjukkan bahwa UHH terus mengalami peningkatan (expanded longevity). 

Oleh sebab itu, nampak bahwa populasi lanjut usia (lansia) mengalami 

perkembangan yang sangat cepat. Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Papalia, 

Olds, & Feldman, 2008) yang mengungkapkan bahwa tahun 2000, populasi lansia 

dunia telah tumbuh lebih dari 795.000 setiap bulannya dan diperkirakan akan 

mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipatnya pada tahun 2025. Selain itu, pada 

tahun 2025 akan ada lebih dari 800 juta orang berusia di atas 65 tahun, dan dua 

pertiganya tinggal di negara berkembang(Papalia, Olds, & Feldman, 2008). 

Salah satu negara berkembang dengan jumlah lansia yang tinggi adalah Indonesia. 

Berdasarkan hasil Laporan Pelaksanaan Home Care Service (2011), Indonesia berada 

pada peringkat ke-10 dunia untuk populasi lansia. Pada awalnya rasio penduduk 

lansia di Indonesia termasuk kategori rendah yaitu sekitar 4,5% tahun 1971 (BPS, 
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1998). Namun, karena jumlahnya semakin meningkat, maka tahun 2012 jumlah 

penduduk lansia tercatat telah mencapai kurang lebih 18,55 juta orang atau 7,78 % 

dari total penduduk Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (SUSENAS) yang menunjukkan angka rasio ketergantungan penduduk 

lansia (old age dependency ratio) tahun 2012 sebesar 12,01 (BPS, 2013). Pada tahun 

2013 didapatkan proporsi lansia telah mencapai 8,1% dari total populasi (WHO, 

2015). Merujuk pada tingginya persentase penduduk lansia dengan angka di atas 8% 

ini, menunjukkan bahwa negara Indonesia sudah mulai masuk ke kelompok negara 

berstruktur tua (ageing population). Data BPS (2014) menunjukkan di beberapa 

provinsi di Indonesia yang memiliki persentase lansia di atas 7% yaitu di Yogyakarta 

Tengah (13,05%), Jawa Tengah (10,96 persen), dan Bali (10,05 persen). Hasil Angka 

Proyeksi BPS (2015) Jawa Tengah menempati posisi terbesar kedua, meningkat 

menjadi 11,79% pada tahun 2015 dengan jumlah lansia sebesar 3,98 juta jiwa. 

Berdasarkan data tersebut, nampak bahwa semakin banyak jumlah penduduk lansia 

setiap tahunnya.  

Sementara itu, hasil pertemuan dalam forum Madrid International Plan of Action 

Setiap warga negara Indonesia menyadari bahwa terbentuknya  Negara Republik 

Indonesia didasarkan atas cita-cita luhur dari para pendiri Bangsa Indonesia yaitu 

untuk menyejahterakan setiap warganegara, dari balita sampai  lanjut usia (lansia). 

Bangsa Indonesia memiliki budaya ketimuran yang mengajarkan untuk usianya yang 

ke 20 yaitu di tahun 1965  Republik ini melahirkan undang-undang kesejahteraan-

lansia, yaitu UU No.4 tahun 1965 menghargai dan menghormati pendahulu termasuk 

lansia. Pada. Kemudian, di tahun 1998 UU tersebut direvisi, pada tahun 2004 ada PP 

No. 43 untuk pelaksanaan on Aging (MIPAA) di Macao (China) 9-11 Oktober 2007,  

menemukan bahwa prosentase penduduk lansia akan mencapai 15% dari total 

populasi pada tahun 2025 dan akan meningkat terus hingga 25% pada tahun 2050, 

dari kurang lebih 10% pada tahun 2007.   

Pada forum berbeda, Prof R Boedhi Darmojo juga telah  mengutip data demografi 

penduduk internasional yang dikeluarkan Bureau of the Cencus, 1993, bahwa 

Indonesia pada 1990-2023 mengalami peningkatan jumlah lansia sebesar 414%. Ini 
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adalah angka yang paling tinggi di seluruh dunia dibandingkan dengan yang terjadi di 

negara Kenya sebanyak 347%, Brasil 255%, India 242%, China 220%, Jepang 129%, 

Jerman 66%, dan Swedia 33%.  Indonesia saat ini berada dalam transisi demografi 

dengan persentase kaum lansia diproyeksikan menjadi 11,34% pada 2020 

mendatang.  Diperkirakan sekitar 2025 persentase kenaikannya menjadi makin besar 

dibanding negara lain. Selain masalah jumlah penduduk, masalah struktur penduduk 

juga harus diperhatikan. Kemudian, dapat diprediksi bahwa pada tahun 2050 akan 

terjadi perubahan struktur umur yang akan didominasi oleh mereka yang berusia 60 

tahun ke atas. Hal tersebut dapat dikatakan usia harapan hidup  (UHH) penduduk 

Indonesia meningkat (lihat gambar 3.1). Dengan meningkatnya harapan hidup, maka 

derajat kesehatan dan kesejahteraanpun meningkat.  

 

Selanjutnya, dapat dicermati pula gambar3.2 berikut ini dapat melukiskan 

peningkatan UHH secara visual lebih komprehensif.  
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Seiring dengan meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan, UHH (usia 

harapan hidup) di Indonesia pun meningkat. Hasil forum Madrid International Plan 

of Action on Aging (MIPAA)tersebut didukung pula oleh  laporan World Health 

Organization (WHO, 2013) dan data BPS, 2013: pada tahun 2000 UHH adalah 67 

tahun, angka ini meningkat pada tahun 2010 menjadi 69,9 tahun, tahun 2015 

diperkirakan menjadi 70,7 tahun, dan pada tahun 2020 UHH menjadi 71,7 tahun. 

Data berdasarkan Katalog BPS 2101018, Edisi 2013 ini menunjukkan UHH yang 

semakin meningkat (expanded longevity). Peningkatan UHH serta peningkatan 

prosentasi jumlah lansia yang dahsyat ini membawa konsekuensi penanggulangan 

kesejahteraan-lansia oleh pemerintah. 

Berdasarkan Undang-Undang  RI No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan 

Lansia, Lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Sebagai wujud dari 

penghargaan terhadap orang lanjut usia, pemerintah membentuk Komnas Lansia 

(Komisi Nasional Perlindungan Penduduk Lanjut Usia), dan merancang Rencana 

Aksi Nasional Lanjut Usia di bawah koordinasi kantor Menteri Koordinator 

Kesejahteraan Rakyat. Komnas Lansia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 

No.52 tahun 2004 dan bertugas sebagai koordinator usaha peningkatan 

kesejahteraansosial orang lanjut usia di Indonesia. Kemudian, Hari Lanjut Usia 

Nasional diperingati setiap 29 Mei sebagai wujud kepedulian dan penghargaan 

terhadap lansia. 

 

C. KEBERMAKNAAN HIDUP LANSIA 

 

Atas dasar hasil laporan forum Madrid International Plan of Action on Aging 

(MIPAA)tersebut didukung pula oleh  laporan World Health Organization (WHO, 

2013) dan data BPS, 2013 diperkirakan tahun 2050,jumlah orang lanjut usia (lansia) 

di Indonesia akan mencapai 50 juta orang.   

Fenomena pertama ini berarti terjadi peningkatan hampir tiga kali lipat jika 

dibandingkan dengan jumlah penduduk lansia pada tahun 2005 yang mencapai 

19.936.895 (8,48 %). Pada tahun 2010, proporsi penduduk lansia di Indonesia 

mencapai lebih 9,77 %, atau sekitar 23.992.553 orang. Artinya Indonesia telah 
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memasuki era penduduk berstruktur tua yang memiliki usia harapan hidup (UHH) 

yang semakin meningkat.  Peningkatan jumlah penduduk lansia tersebut membawa 

implikasi pada berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga  maupun dalam 

kehidupan bermasyarakat, antara lain yaitu makin tingginya beban ketergantungan 

(dependency ratio). Dari hasil observasi dan wawancara sejak awal Januari hingga 

Desember 2015 antara penulis dengan beberapa lansia (usia antara 60 hingga 80 

tahun) yang beragama kristen dan katolik tinggal di beberapa kota besar 

menunjukkan bahwa sebagian besar mereka tidak ingin tinggal bersama dengan anak 

dan menantunya, mereka lebih senang jika dianggap tidak menjadi beban keluarga, 

atau merepotkan anak dan cucunya, sebagian besar juga menginginkan tinggal dalam 

suatu komunitas yang seiman untuk dapat melakukan aktivitas kesehariannya dengan 

bebas dan leluasa serta bahagia dan mereka juga mengatakan biarlah anak dan 

menantu dan cucu mereka hidup berbahagia dalam keluarga mereka.  

Fenomena kedua adalah dari peningkatan jumlah  kelompok purna bakti yang 

berjumlah lebih dari 10 juta terdiri dari para pensiunan dari PNS, TNI, Polri, BUMN 

yang jumlahnya lebih dari 10 juta.  

Fenomena ketiga adalah jumlah  kelompok lansia miskin dan rentan menurut data 

Kementerian Sosial mencapai 2,7 juta jiwa, terdiri dari  80 persen orang lansia 

tinggal di desa-desa dan hanya 20% yang tinggal di perkotaan. Kenyataan ini 

merupakan sebuah keprihatinan yang memerlukan perbaikan struktur dan 

penyusunan program secara terpadu dalam suatu wadah atau pusat yang dikelola 

secara profesional bagi para lansia. Sugiri Syarief, Kepala BKKBN menyatakan 

bahwa problem lain bagi pemerintah Indonesia tidak hanya  jumlah penduduk lansia 

yang makin banyak, tetapi juga terdapat fenomena lansia yang  hidup dalam struktur 

keluarga dan masyarakat yang berubah.  Keberadaan para lansia tersebut diharapkan 

tidak membebani semua orang. (Suara Karya, 10 Pebruari 2010). 

Pernyataan di atas didukung olehpakar gerontologi dr Tony Setiabudhi  dalam 

simposium Healthy and Active Ageing bertema Successfull ageing an emerging 

paradigm of gerontology illness, crisis, and loss, yang menyatakan bahwa jumlah 

populasi lansia di Indonesia akan  melonjak sangat pesat. Konsep terpadu diharapkan 
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dapat membantu lansia untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, sehingga 

para lansia  tersebut nantinya tidak menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, dan 

negara, terutama  karena lansia yang miskin di Indonesia jumlahnya cukup banyak, 

meskipun pertumbuhannya masih berkisar 7% sampai 8%. (Media Indonesia, 13 

Desember 2004). 

Sementara itu,  fakta lain yang senada diperoleh data  dari Pusat Data dan 

Informasi (Pusdatin) Departemen Sosial yang pegumpulannya dilakukan melalui 

kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)pada tahun 2007 yang  menyatakan 

bahwa terdapat sekitar 10% atau 1.564.286 orang dari keseluruhan orang lanjut usia 

(lansia) di Indonesia,  sebanyak 16.522.311 orang berkategori sebagai terlantar, 

sementara pemerintah terus berupaya mewujudkan dukungan keluarga dan 

masyarakat terhadap kehidupan lansia. Dalam pasal 8 UU RI No. 13/1998 tentang 

lansia dikatakan, pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab atas 

terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Kesejahteraan dalam 

persepsi masyarakat umum sering disangkut-pautkan erat dengan tingkat kesehatan 

dalam hal ini, Kesejahteraan lansia dan kesehatan fisik lansia adalah kedua hal yang 

penting untuk ditingkatkan. 

Kondisi dan situasi lansia di Indonesia saat ini, serupa dengan pernyataan peneliti-

peneliti terdahulu di Inggris. Disadari bahwa banyak lansia hidup lebih lama dan 

sehat (Laslett, 1996a; Laslett, 1996b; Higgs, 1999; Gilleard & Higgs, 2000), 

pengukuran Kesejahteraan Lansia yang dikaitkan dengan tingkat kesehatan sudah 

tidak tepat lagi (Flecher et al., 1992; Bowling, 1997; Murrell, 1999) (dalam 

Maungkar, 2016). Kesejahteraan Lansia merupakan fenomena multifaset 

(multifaceted phenomenon) dan kompleks, perlu pendalaman pengertian (Flecher et 

al., 1992; Testa & Nackerly, 1994; Monsen, 1998). Bowling (1997) sudah 

menggunakan non-health proxies, seperti social networks atau psychological well-

being.Korelasi positif antara Dukungan Sosial dengan kesejahteraan lansia telah 

dibuktikan oleh penelitian-penelitian, antara lain oleh Antonucci & Jackson, (1987); 

Felton & Berry, (1992); Krause, (1987); Lang & Carstensen, (1994), (dalam 

Maungkar, 2016). Sementara itu, penulis juga pernah melakukan wawancara dengan 
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teman-teman dari negara Belanda pada tahun 2010an dan ditambah dengan adanya 

beberapa informasi pada tahun 2015 ini  dari teman-teman yang pernah tinggal di 

luar negeri seperti Belanda, Singapore atau negara lainnya. Mereka mengatakan 

bahwa para lansia yang pernah hidup di Indonesia juga ingin merasakan keindahan 

dan kesejukan udara alam Indonesia, dan mereka juga ingin ber”nostalgia” tinggal 

sementara (homestay) agar mereka  merasakan kesejahteraan bersama dengan 

komunitasnya dari berbagai negara  karena adanya pengalaman dari kakek-nenek 

atau orag tua mereka yang lama tinggal di Indonesia. Oleh sebab itu, usaha 

pemerintah tersirat bahwa dukungan masyarakat dilibatkan dalam mengusahakan 

kesejahteraan lansia.  

Kini republik ini telah berusia 70 tahun, telah sampai tingkat mana kesejahteraan-

lansia? Pertanyaan ini perlu dikemukakan, karena jumlah lansia saat ini sudah 

mencapai sekitar 8.6% dari penduduk Indonesia, lebih dari 22 juta jiwa. Jumlah 

lansia sebanyak ini merupakan salah satu tantangan. Tantangan yang mendasar bagi 

program pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, yaitu "Revolusi Mental". 

Dasar dari revolusi mental adalah kembalinya kepada budaya ketimuran yang luhur, 

yang mana salah satunya ialah menghargai pendahulu (lansia). Atas dasar berbagai 

fenomena yang terkait dengan kesejahteraan  lansia tersebut dan adanya  program 

revolusi mental, maka kita sebagai salah satu bagian dari masyarakat Indonesia perlu 

memberi dukungan sosial bagi peningkatan kesejahteraan lansia umumnya yang 

berlandaskan iman Kristiani. Salah satu cara adalah membentuk Pusat Komunitas 

Kesejahteraan Lansia di Indonesia dengan pendekatan holistik dan integral. Sampai 

saat ini, Pusat Kesejahteraan Lansia yang dikelola dengan pendekatan holistik 

(fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual)   dan profesional dengan pendekatan 

holistik dan integral masih belum ada di Indonesia. 

Frankl (2005) mengemukakan bahwa kebermaknaan hidup merupakan orang yang 

menghayati hidupnya bermakna dan menunjukkan kehidupan yang mereka jalani 

penuh dengan semangat, optimis, tujuan hidup jelas, kegiatan yang mereka lakukan 

lebih terarah dan lebih disadari, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, luwes 

dalam bergaul tetapi tidak terbawa atau kehilangan identitas diri, tabah apabila 
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dihadapkan pada suatu penderitaan dan menyadari bahwa ada hikmah di balik 

penderitaan serta mencintai dan menerima cinta.Frankl (Bastaman, 1996) 

menyebutkan tiga aspek dari kebermaknaan hidup yang saling terkait satu sama 

lainnya, yaitu: 

1. Kebebasan berkehendak 

Kebebasan yang dimaksud tidak bersifat mutlak dan tidak terbatas. Kebebasan 

yang dimaksud adalah kebebasan untuk menentukan sikap terhadap kondisi 

biologis, psikologis, sosiokultural dan kesejarahannya, namun harus diimbangi 

dengan tanggung jawab agar tidak berkembang menjadi kesewenangan. Kualitas 

diatas menunjukkan bahwa manusia adalah individu yang dapat mengambil jarak 

dari kondisi dari luar dirinya (sosiokultural dan kesejarahannya) dan kondisi yang 

datang dari dalam dirinya (biologis dan psikologis). 

2. Kehendak hidup bermakna 

Kehendak untuk hidup bermakna merupakan keinginan manusia untuk menjadi 

orang yang berguna dan berharga bagi dirinya, keluarga, dan lingkungan 

sekitarnya yang mampu memotivasi manusia untuk bekerja, berkarya dan 

melakukan kegiatan-kegiatan penting lainnya agar hidupnya berharga dan dihayati 

secara bermakna, hingga akhirnya akan menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan 

dalam menjalani kehidupan 

3. Makna hidup 

Makna hidup merupakan sesuatu yang dianggap penting, benar dan 

didambakan serta memberikan nilai khusus bagi seseorang. Makna hidup tidak 

dapat diberikan oleh siapapun, melainkan harus dicari dan ditemukan sendiri. 

Dalam makna hidup terkandung pula tujuan hidup, yaitu hal-hal yang ingin 

dicapai dan dipenuhi dalam hidup. 

Pada suatu kesempatan  Grouden & Jose (2014) menemukan bahwa 

Kebermaknaan Hidup lebih dialami olehperempuan daripada laki-laki, ditemukan 

bahwa tekanan hidup secara umum lebih bemakna pada perempuan karena 

perempuan cenderung memiliki pandang yang lebih luas pada kebermaknaan dan 

cenderung memikirkan seluruh pengalaman hidup sebagai suatu makna. Kemampuan 
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memaknai hidup ini adalah hasil dari kemampuan lansia dalam menyadari dan 

melihat kondisi diri serta mampu menggunakan/mengenali potensi yang masih 

dimiliki untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat lansia merasa bermakna 

melalui kegiatan sehari-hari (Nauli, 2011). Namun, kemampuan ini tidak terlepas 

dari Kepribadian yang dimiliki oleh lansia, dalam penelitian Schnell & Becker (2006) 

menemukan bahwa lansia yang memiliki kepribadian yang ekstovert cenderung 

memandang pengalaman akan kehidupannya sebagai hal yang bermakna dalam hidup 

dan dapat meningkatkan Subjective Well Beingnya. Hal ini didukung oleh Lavigne, 

Hofmanc, Ringc, Rydercd & Woodwar (2013) bahwa dimensi kepribadian seperti 

openness to experience dan ekstraversion yang tinggi dapat membuat sesorang 

cenderung lebih tertarik mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkan pembelajaran 

dan tantangan sehingga  didapatkan kebermaknaan dalam hidupnya yang dapat 

meningkatkan Subjective Well-Being dalam diri. Selain itu, lansia yang memiliki 

aspek Extraversion, Conscientiousness, Agreeableness, dan Openness to Experience 

yang tinggi akan cenderung mendapatkan kebermaknaan hidupnya dan menjadi lebih 

aktif beraktivitas yang melibatkan kesuksesan dalam bekerja, kesehatan yang baik 

dan rasa kekeluargaan yang dapat meningkatkan Subjective Well-Being. Hal ini 

diperkuat oleh pernyataan lain yang menyatakan bahwa kepribadian yang 

mendukung akan dapat membantu individu untuk dapat mencapai fungsi psikologis 

yang positif, sehingga indibidu dapat memiliki kebermaknaan hidup yang positif 

Santrock (1999) yang dapat meningkatkan Subjective Well-Being . 
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