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DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR 

KECAMATAN GUNUNG PUTRI JAWA BARAT 

  



I. PENDAHULUAN 

Menurut Word Health Organization (WHO) Lansia adalah seseorang yang telah 

memasuki usia 60 Tahun  keatas. Lansia merupakan kelompok umur manusia yang telah 

memausi tahap akhir dari fase kehidupannya (Sovia, 2014). 

Melalui Riset Kesehatan Dasar Kemenkes 2018, menjelaskan bahwa penyakit yang 

terbanyak yang dialami lansia khususnya pada penyakit tidak menular antara lain 

hipertensi, masalah gigi, penyakit sendi, masalah mulut, diabetes mellitus, penyakit 

jantung dan stroke. Sedangkan pada penyakit menular diantaranya ISPA, diare, dan 

pneumonia.  

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lansia pemerintah telah merumuskan 

berbagai macam kebijakan pelayanan kesehatan usia lanjut. Sebagai wujud nyata 

pemerintah telah  menunjuk Puskesmas sebagai unit terdepan dalam pelayanan kesehatan 

masyarakat maupun perorangan diharapkan mampu melakukan upaya promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif  tingkat dasar bagi lansia (Kemenkes RI, 2017). 

Pelayanan kesehatan bagi usia lanjut dipuskesmas harus dilakukan secara 

profesional, berkualitas, paripurna,terpadu dan terintegrasi dengan memperhatikan aspek 

geriatri pada usia lanjut. Oleh karena itu, Puskesmas ingin meningkatkan pelayanan 

kesehatan usia lanjut dengan melakukan pembinaan usia lanjut melalui kegiatan SI 

SENDI (Lansia Sehat, Aktif, Produktif dan Mandiri). 

Pelaksanaan Inovasi SI SENDI didasarkan pada VISI Puskesmas Ciangsana yaitu 

Mewujudkan Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Ciangsana yang Mandiri untuk 

Hidup Sehat. 

 

 

  



II. LATAR BELAKANG 

Di berbagai negara, proporsi penduduk mencapai lanjut usia meningkat dan 

populasi lanjut usia menjadi perhatian seluruh dunia. Menurut data WHO, kenaikan 

pesat jumlah individu berusia 60 tahun telah diprediksi di seluruh dunia. Ada 600 juta 

lanjut usia pada tahun 2000, tetapi jumlah ini kemungkinan dua kali lipat menjadi 1,2 

miliar pada tahun 2025 dan 2 miliar tahun 2050 (Harooni et al,. 2014). 

Dengan demikian, lanjut usia memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tercepat 

dibandingkan dengan kelompok usia lainnya dan sekitar dua pertiga dari populasi lanjut 

usia di dunia hidup dalam negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Indeks statistik 

menunjukkan bahwa trend penduduk lanjut  usia di Indonesia telah dimulai. Pada tahun 

2014, berdasarkan data Susenas menunjukkan bahwa jumlah lanjut usia di Indonesia 

mencapai 20,24 juta jiwa, setara dengan 8,03 persen dari seluruh penduduk Indonesia 

(BPS,2015). Menurut hasil proyeksi penduduk 2010-2035, Indonesia akan memasuki 

periode lanjut usia (ageing population), dimana 10% penduduk akan berusia 60 tahun 

ke atas. Populasi lansia di Indonesia diprediksi meningkat lebih tinggi dari pada 

populasi lanjut usia di dunia setelah tahun 2100 (Infodatin, 2016). 

Kecenderungan meningkatnya populasi lanjut usia (lansia) di dunia menunjukkan 

bahwa pihak berwenang akan menghadapi masalah yang luar biasa mengenai lansia. 

Secara alami proses menjadi tua mengakibatkan seseorang mengalami perubahan fisik, 

mental, spiritual, ekonomi dan sosial (Grigorova-petrova et al., 2015). 

Begitu juga dengan peningkatan penduduk lansia di Indonesia, hal ini membawa 

berbagai implikasi, baik dari aspek sosial budaya, ekonomi maupun kesehatan. 

Berdasarkan aspek kesehatan . Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

melalui Riset Kesehatan Dasar (2018) menjelaskan bahwa penyakit yang terbanyak 

yang dialami lansia khususnya pada penyakit tidak menular antara lain hipertensi, 

masalah gigi, penyakit sendi, masalah mulut, diabetes mellitus, penyakit jantung dan 

stroke. Sedangkan pada penyakit menular diantaranya ISPA, diare, dan pneumonia.  



Pentingnya Pelayanan Kesehatan Lansia seperti yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2009 yaitu pentingnya pemberdayaan lansia dengan 

mengembangkan daya (potensi) individu maupun kolektif penduduk lansia, sehingga 

mereka dapat meningkatkan kemampuannya dalam berbagai aktivitas, baik sosial, 

ekonomi, maupun politis. Sebagai wujud nyata pelayanan sosial dan kesehatan pada 

usia lanjut pemerintah telah mencanangkan pelayanan posyandu lansia dan santun lansia 

di Puskesmas 

Puskesmas Santun Lansia merupakan puskesmas yang memberikan pelayanan 

kesehatan lengkap kepada penduduk lansia yang meliputi promotif, preventif, kuratif 

dan rehabilitative. Tujuan program Puskesmas Santun Lansia adalah untuk 

meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan penduduk lanjut usia untuk 

mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan 

masyarakat. Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Santun Lansia 

sebanyak 824 Puskesmas.  Sedangkan data SUSPENAS Tahun 2015  Lansia yang sudah 

mendapatkan Pelayanan dan Pembinaan di Jawa Barat sekitar 8,1%.  

Puskesmas Ciangsana merupakan salah satu Puskesmas yang berada diwilayah 

kerja Kabupaten Bogor yang menerapkan Program Santun Lansia.  Untuk 

meningkatkan pelayanan pada Lansia Pada tahun 2018, petugas penanggung jawab 

program lansia melakukan identifikasi masalah kesehatan pada lansia dan 

ditemukannya  Cakupan  Pembinaan  lansia pada Kelompok Usia lanjut hanya mencapai 

70% dari target 100%, dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut mencapai 50% 

dari target 70%. Untuk mengatasi masalah program lansia tersebut, penanggung jawab 

program membuat gerakan inovasi yaitu Si Sendi (Lansia Sehat, Aktif, Produktif dan 

Mandiri). Konsep inovasi ini lebih menekankan pada pendekatan dan pembinaan 

kesehatan lansia  untuk mempromosikan kesehatan fisik, psikososial dan mencegah 

penyakit serta stress pada lansia. 



III. PENJARINGAN IDE 

Puskesmas Ciangsana sebagai salah satu puskesmas rawat jalan yang ada di 

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat. Jumlah desa yang 

termasuk dalam wilayah kerja puskesmas ciangsana adalah 3 desa yaitu Desa Nagrak 

(Jumlah Penduduk 23.218 Orang ), Ciangsana (Jumlah Penduduk 47.412 Orang ) dan 

Bojong Kulur  (Jumlah Penduduk 71.350 Orang) (Data Tahun 2018). Sedangkan Jumlah 

Pra Lansia (45-59 Tahun) sampai Lansia usia Lanjut Resiko Tinggi (70 Tahun)  sekitar 

24.963 orang. Batas- batas Wilayah Kerja Puskesmas Ciangsana: 

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi. 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cileungsi (Kec. Cileungsi) 

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cikeas Udik (Kec. Gunung Putri) 

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Wilayah 

 

 

  



Berdasarkan hal diatas, Pelayanan Kesehatan Lansia sangat diperlukan untuk 

meningkatkan angka Usia Harapan Hidup. Maka Puskesmas Ciangsana membuat 

inovasi SI SENDI sebagai wadah Pembinaan Kesehatan Lansia.  

Teori inovasi yang digunakan berasal dari Prof.Y.Emery dalam Trends and 

Callenges 2015, yaitu Inovative Culture (Budaya Inovasi), Leadership (Kepemimpinan), 

Expert Knowledge (Pengetahuan Ahli), Stakeholders Anggegement (Keterlibatan 

stakholder), dan Innovative Work Design (Desain kerja yang inovatif).  Inovasi  SI 

SENDI mencakup 6 Sub program  yaitu: 

1. Si Sendi Akses (Perluasan akses kesehatan) yang diwujudkan dengan pembentukan 

Posyandu lansia 

2. Si Sendi Jamah (Tinjau kerumah) yang diwujudkan dengan kunjungan pasien 

resiko tinggi atau yang terganggu mobilisasinya, 

3. Si Sendi Berizi (Beri Informasi Kesehatan Gizi) yang diwujudkan dengan 

konseling gizi bagi lansia 

4. Si Sendi Berigi (Beri Informasi Kesehatan Gigi) yang diwujudkan dengan 

konseling gigi  bagi lansia 

5.  Si Sendi Gerak yang diwujudkan dengan senam lansia, permainan angklung, 

baksos  dan aktivitas fisik lainnya 

6. Si Sendi  Kuragu (Kurangi Waktu Tunggu) yang diwujudkan dengan pembentukan 

one stop service dan antrian berobat prioritas bagi lansia dipuskesmas.  

 

Sub program SI SENDI diharapkan dapat memenuhi 8 indikator diseminasi 

kesehatan  lansia yaitu  

a. Mengurangi kebosanan. 

b. Mempersiapkan kematian. 

c.  Menemukan makna hidup. 



d. Menemukan pemecahan masalah. 

e.  Mengobrol dengan teman. 

f.  Mempertahankan kebersamaan. 

g.  Memulihkan dari kepahitan. 

h.  Menasehati orang muda. 

 

IV. PEMILIHAN IDE 

Kelompok Usia Lansia cenderung tidak memiliki banyak aktifitas seperti bekerja. 

Untuk itu, SI SENDI akan membuat tertarik Lansia karena memiliki beberapa program 

kegiatan seperti senam, permainan angklung, promosi kesehatan, pemeriksaan 

kesehatan berkala dan lainnya.  

 

V. TUJUAN DAN  MANFAAT 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan status kesehatan dan pembinaan lansia di wilayah kerja Puskesmas 

Ciangsana sehingga terwujudnya Lansia yang sehat, aktif, produktif dan mandiri. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan cakupan pembinaan lansia. 

b. Tersedianya  wadah bagi lansia sehingga lansia akan merasa mendapatkan 

perhatian, pendidikan dan edukasi tentang penyakitnya serta upaya 

pemeliharaan kesehatan pribadinya dari risiko penyakit kronis yang dideritanya 

secara berkesinambungan. 

c. Lansia yang memiliki Resiko Tinggi atau yang terganggu mobilisasinya bisa 

mendapatkan pelayanan kesehatan dirumah (diluar jam kerja seperti hari 

minggu). 



d. Lansia bisa mendapatkan pembinaan  kelompok Lansia sehingga tidak akan 

merasa mudah bosan, memiliki banyak teman dan lebih sehat melalui kegiatan-

kegiatan lansia, seperti berolahraga, bernyanyi dan bermain angklung. 

3. Manfaat 

a. Meningkatkan status kesehatan lansia 

b. Membuat lansia lebih Aktif 

c. Membuat lansia lebih mandiri 

d. Membuat lansia lebih Produktif 

 

VI. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 

1. Kegiatan pendataan lansia dan Pembinaan Lansia diwilayah kerja. 

2. Kegiatan Pembinaan Lansia melalui Posbindu yang dilakukan setiap bulannya. 

Posbindu ILBK (Desa Bojong Kulur) dilaksanakan setiap minggu ke dua, Posbindu 

Ciangsana setiap minggu ketiga dan Posbindu Nagrak setiap minggu  pertama. 

Kegiatan diPosbindu Lansia meliputi; Pemeriksaan Kesehatan pada lansia 

(pengecekan  fisik  dan Lab sederhana), penyuluhan Kesehatan Gizi dan Gigi, Senam, 

Permainan Angklung, baksos dan lainnya. 

3. Kegiatan Kunjungan Lansia Resti akan dilakukan saat lansia membutuhkan 

pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan diantaranya Pengecekan Fisik, 

lab sederhana, penyuluhan Kesehatan Gizi dan Gigi. 

4. Kegiatan Rujukan, setelah dilakukan pemeriksaan Lansia yang memerlukan perawatan 

di Rumah Sakit. 

5. Kegiatan kunjungan Lansia ke Puskesmas akan diperkenalkan tentang pelayanan apa 

saja yang bisa didapatkan lansia di Puskesmas dan  di berikan nomor antrian priotitas 

sehingga akan membuat lansia nyaman saat berobat. 

6. Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Lansia (HALUN) akan dilakukan setiap tahun 

satu kali 

 



 

 

VII. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 

1. Perencanaan 

a. Melakukan advokasi kepada Kepala Puskesmas Ciangsana. 

b. Melakukan  Rapat Lintas Sektor untuk menentukan  Teknis Kegiatan dan 

penandatanganaan lembar komitmen. 

c. Melakukan  sosialisasi kepada Lansia di wilayah kerja. 

2. Pelaksanaan 

a. Inovasi SI SENDI dilaksanakan mulai (Launching) bulan Mei 2019 yang 

bertepatan dengan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN). Namun 

kegiatan ini akan dilakukan setiap bulan .  

b. Kegiatan Pembinaan Lansia melalui Posbindu yang dilakukan setiap bulannya. 

Posbindu ILBK (Desa Bojong Kulur) dilaksanakan setiap minggu ke dua, Posbindu 

Ciangsana setiap minggu ketiga dan Posbindu Nagrak setiap minggu  pertama. 

Kegiatan diPosbindu Lansia meliputi; Pemeriksaan Kesehatan pada lansia 

(pengecekan  fisik  dan Lab sederhana), penyuluhan Kesehatan Gizi dan Gigi, 

Senam, Permainan Angklung, baksos dan lainnya. 

c. Kegiatan Kunjungan Lansia Resti akan dilakukan saat lansia membutuhkan 

pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan diantaranya Pengecekan 

Fisik, lab sederhana, penyuluhan Kesehatan Gizi dan Gigi. 

d. Kegiatan Rujukan, setelah dilakukan pemeriksaan Lansia yang memerlukan 

perawatan di Rumah Sakit. 

e. Kegiatan kunjungan Lansia ke Puskesmas akan diperkenalkan tentang pelayanan 

apa saja yang bisa didapatkan lansia di Puskesmas dan  di berikan nomor antrian 



priotitas sehingga akan membuat lansia nyaman saat. 

3. Pengawasan Serta Evaluasi 

Petugas Penanggung Jawab program melakukan evaluasi capaian program dan 

kegiatan setiap Triwulan. 

 

VIII. SASARAN 

Sasaran Lansia dan Lansia Usia  lanjut dengan Resiko Tinggi di wilayah Puskesmas 

Ciangsana. 

 

IX. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Tahap Inovasi 

No Tahapan Waktu 

Kegiatan 

Keterangan 

1 Latar Belakang  Januari 2019 Melakukan analisa hasil PKP2018 

2 Perumusan Ide Februari 2019 Perumusan ide dari masukan semua 

pihak/ koordinasi dengan Kepala 

Puskesmas 

3 Perancangan Februari 2019 Menyusun Tim Pengelola Inovasi dan 

komitmen pelaksaan inovasi bersama 

linsek 

4 Implementasi Mei 2019 Pelaksanaan setiap bulan 

 

  



2. Jadwal Kegiatan 

No Kegiatan Sasaran Target Indikator 

Program 

Waktu 

Pelaksanaan 

1  Launching 

Inovasi 

Usia  Lansia dan 

Lansia usia Lanjut 

dengan resiko tinggi 

3 Desa 

Binaan 

1x/tahun Bulan Mei 

2 Kegiatan 

Posbindu 

Usia  Lansia dan 

Lansia usia Lanjut 

dengan resiko tinggi 

3 Desa 

Binaan 

1x/bulan Setiap 

Bulan 

3 Kegiatan 

Kunjungan 

Lansia Resti 

Lansia usia Lanjut 

dengan resiko tinggi 

Lansia usia 

Lanjut yang 

memiliki 

resiko tinggi 

dan 

keterbatasan 

dalam 

mobilisasi 

Setiap Hari Sesuai 

Kebutuhan 

Kunjungan 

4 Kegiatan 

Rujukan 

Usia  Lansia dan 

Lansia usia Lanjut 

dengan resiko tinggi 

3 Desa 

Binaan 

Setiap Hari Sesuai 

Kebutuhan 

Medis 

5 Kegiatan 

Kunjungan 

Lansia 

Kepuskesmas 

Usia  Lansia dan 

Lansia usia Lanjut 

dengan resiko tinggi 

3 Desa 

Binaan 

Setiap Hari Sesuai 

Kebutuhan 

Medis 

 

 

X. BIAYA 

Pelaksanaan SI SENDI pada bulan Mei 2019  menggunakan Dana BOK, Sponsor dan 

Swadaya. 

  



XI. MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 

Monitoring Evaluasi dilakukan Setiap enam bulan oleh penanggung jawab program 

dan dilakukan juga oleh tim Audit Puskesmas Ciangsana terhadap ketepatan 

pelaksanaan kegiatan apakah sesuai jadwal pada saat persiapan pelaksanaan kegiatan. 

Pelaporan pelaksanaan harus disusun pada tiap akhir kegiatan evaluasi. 

 

XII. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN 

Pencatatan dan  Pelaporan: 

1. Catatan  kunjungan Lansia  ke Posbindu dan Puskesmas, Kunjungan ke rumah Lansia 

Resiko Tinggi, dan Kunjungan Rujukan. 

2. Dilakukan pelaporan hasil pengukuran kinerja setiap bulan oleh Penanggung Jawab 

Program ke koordinator UKM dan diketahui oleh Kepala Puskesmas. 

3. Pelaporan tahunan hasil analisis PKP oleh Dinas Kesehatan. 

 

Kepala Puskesmas Ciangsana 
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