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KATA SAMBUTAN PENYELENGGARA 

 

Salam Sejahtera bagi kita sekalian, Shalom.  

Seminar nasional dan call papers bertajuk “Merajut Keragaman Untuk Mencapai 

Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks Society 5.0”  kita selenggarakan dengan kerjasama 

antara Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan Asosiasi 

Psikologi Kristiani – (APK) Indonesia,  dalam rangka menyambut Dies Natalis Fakultas 

Psikologi ke 20th. Fakultas Psikologi UKSW  pertama kali berdiri pada tanggal 23 Juni 1999; 

dan hingga saat ini telah memiliki 2 program studi yaitu S1 dan S2. Usaha yang berkelanjutan 

dari tahun ke tahun oleh seluruh pihak di fakultas dan program studi, telah memampukan 

Program S1 terakreditasi dengan peringkat A. Sebagai bagian dari semangat untuk terus 

berkontribusi bagi kemajuan perkembangan psikologi di Indonesia, Fakultas Psikologi 

mengundang para ilmuan di Indonesia untuk membagikan hasil-hasil riset dan pemikiran terbaik 

mereka melalui seminar ini. Demi tercatatnya kajian-kajian ilmiah yang ada, proceeding ini 

diterbitkan agar pemikiran-pemikiran maupun hasil riset yang telah disampaikan dalam seminar 

dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas.  

Tema ini secara spesifik diangkat, dengan melihat kenyataan bahwa Indonesia memiliki 

kekayaan keragaman baik dari segi budaya, bahasa, agama, serta latar belakang kehidupan yang 

lain. Keberagaman ini bagaikan memiliki dua sisi mata uang, yang bila bisa dimanfaatkan 

dengan maksimal akan memperkaya kekayaan pengalaman kehidupan individu, mendorong 

individu untuk belajar lebih fleksibel terhadap perubahan dan perbedaan serta mengembangkan 

pribadi yang kuat mental dan kaya pengalaman. Namun sebaliknya, keberagaman juga dapat 

menjadi ancaman apabila individu gagal mensikapinya dengan positif dan tepat; menimbulkan 

kesalahpahaman, syak wasangka bahkan perpecahan. Sementara itu, perkembangan peradaban 

manusia telah sampai pada titik saat kemajuan teknologi, utamanya teknologi informasi yang 

berintegrasi dengan internet, memunculkan teknologi digital, wireless, bigdata yang 

memunculkan berbagai exponential techology seperti: a) artificial intelligence, augmented 

reality 3D printing dan robotics, b) biotechnology c) nano technology, material baru, an 

fabrikasi digital, d) networks & computing systems (cloud, big data, IoT) (Diamandis, 2012). 
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Semua kemajuan ini menimbulkan disrupsi baru, memaksa masyarakat harus siap dengan sistem-

sistem baru, pola komunikasi dan interaksi yang baru, sistem bertransaksi yang baru yang  

berubah dengan pesat, yang mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan di masyarakat, 

yang saat ini dikenal dengan konteks masyarakat 5.0. Semua hal ini perlu dikaji dari berbagai 

sisinya, agar kita bisa mengantisipasi dan menyikapi dengan bijak sehingga dapat tercapai 

kesejahteraan psikologis setiap individu di Indonesia.  

Seminar dan Call papers ini diikuti oleh 132 peserta, terdiri dari guru, dosen, utusan 

gereja, mahasiswa, peneliti, maupun praktisi, yang berasal dari berbagai daerah antara lain: Jawa 

Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Makasar, Kupang, Manado, Surabaya dan lainnya. Harapan kami 

apa yang kita diskusikan dalam seminar ini dapat meningkatkan pengetahuan kita, dan pada 

akhirnya dapat bermanfaat bagi setiap orang yang kita layani.  

Secara khusus ucapan terimakasih disampaikan kepda APK dan HIMPSI yang telah 

menjadi mitra kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini serta kepada UKSW yang telah 

mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan ini. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga 

disampaikan kepada segenap panitia di bawah koordinasi dari Ibu Dr. Christiana Hari 

Soethjiningsih, MS dan Ibu Dr. Susana Prapunoto, M-Psy; didukung oleh Ibu Krismi Ambarwati 

M.Psi maupun Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA beserta para dosen, karyawan, maupun para 

mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW yang telah bekerjakeras mewujudkan terselenggaranya 

kegiatan ini.  

Akhir kata, semoga Proceedings ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan-kesalahan 

tertentu yang tidak kami sengaja dalam penerbitan proceeding ini, kami mohon maaf sebesar-

besarnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. 

 

Hormat kami,  

 

 

Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi., M.A. 

Dekan Fakultas Psikologi UKSW 
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KATA PENGANTAR 

Keragaman, Kemajemukan adalah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada bangsa 

Indonesia. Sekitar 250 juta jiwa, 17.000 pulau, 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa lokal, 

Indonesia termasuk urutan ke empat Negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Kondisi ini 

tentu membawa implikasi pada kemungkinan terjadinya pergesekan terkait persoalan budaya, 

suku, agama, bahasa, sosial-ekonomi, maupun persoalan lain terkait dengan persoalan hukum, dsb. 

Hal ini telah disadari oleh pujangga kita, Mpu Tantular yang kemudian menuliskan konsepnya 

dalam buku Sutasoma yaitu “Bhineka Tunggal Ika”.  

Kehadiran revolusi industri 4.0 semakin meningkatkan tantangan kesatuan. Kebersamaan 

membangun persatuan di tengah keragaman, bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Hal ini 

menuntut masyarakat 5.0 menyikapi keragaman ini dengan  merajut keragaman untuk 

mewujudkan kasih, antara lain untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Dengan demikian 

perbedaan, keragaman bukan sebagai pemisah melainkan sebagai kekayaan bangsa yang tiada 

nilainya. Prosiding ini merupakan sumbangan pemikiran dari 49 Penulis Artikel yang telah hadir 

dan berperan serta mempresentasikan gagasan terbaiknya. 

Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi, MA (Dekan 

Fakultas Psikologi – UKSW), Bapak Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi., (Ketua Asosiasi Psikologi 

Kristiani), Bapak Yusak Novanto, SPsi, MSi. (Sekretaris Asosiasi Psikologi Kristiani) yang telah 

memfasilitasi dan mendukung penuh penyelenggaraan Seminar & Call for Papers Jumat, 2 

Agustus 2019. Ucapan terimakasih tidak terhingga kami haturkan kepada Prof. Virgo Handojo, 

Ph.D, CFLE. (dari California Baptist University), dan Ibu Eunike Sri Tyas Suci, PhD, Psikolog 

(Ketua Asosiasi Psikologi Kesehatan – HIMPSI) yang telah menghantar Seminar dan Call for 

Papers Nasional “ Merajut Keragaman untuk Mencapai Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks 

Masyarakat 5.0.”.  

Terimakasih atas kesediaan para Reviewers Call for Papers Dr.  Christiana Hari 

Soetjiningsih, M.Si, Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA, Ibu Krismi Ambarwati, M.Psi  

meluangkan waktu dan pikiran agar Proceedings ini dapat terbit. Ucapan terimakasih juga saya 

sampaikan kepada Bapak Timotius Iwan Susanto, S.Psi.  yang telah mendukung desain Cover 

buku Proceeding. Terimakasih juga kepada sdri. Hanny Yuliana Agnes Sesa, S.Psi., Claudya 

S.Soulisa, S.Pd., Indah Lestari, S.Kep. dan Joanne Marrijda Rugebregt, S.Psi. yang telah banyak 
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mendukung proses editing teknis buku Proceedings ini.  Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi 

perjalanan bangsa Indonesia mengarungi Era Digital. Tuhan memberkati. 

 

Salam sejahtera,  

 

Dr. Susana Prapunoto, MA-Psy 

Editor 
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Successful Aging: Gaya Hidup Lansia di Era Digital 

 

Winang Pranandana 

Christiana Hari Soetjiningsih  

David Samiyono  

 

S2 Psikologi - Universitas Kristen Satya Wacana 

Email : soetji_25@yahoo.co.id 

Email : d_samiyono@yahoo.com 

 

Abstrak 

Peningkatan usia harapan hidup manusia berdampak pada meningkatnya jumlah lansia di dunia 

termasuk di Indonesia. Paradigma  lama  menyatakan  bahwa  lansia  adalah  sosok  yang  tidak  

berdaya  dan  hanya menjadi beban bagi keluarga, lingkungan, dan  negara.  Kini, paradigma 

yang harus dianut dan menjadi gaya hidup lansia adalah mencapai Successful Aging, sehingga 

diperlukan upaya-upaya untuk mencapai Successful Aging. Successful aging meliputi empat 

karakteristik yaitu meminimalisir risiko munculnya berbagai penyakit dan akibat yang 

berhubungan dengan penyakit tersebut, mengelola secara baik fungsi–fungsi fisik maupun 

psikis,dan keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial, dan spritualitas positif. Konsep Successful 

Aging bervariasi antar budaya sebab dibentuk oleh norma dan nilai-nilai masing-masing, tetapi 

sampai saat ini, belum banyak dikaji tentang Successful Aging di Indonesia. Penelitian ini 

merupakan studi literatur, yang bertujuan mengkaji konsep Successful Aging, pentingnya 

successful aging bagi lansia, faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian Successful Aging, dan 

upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Successful Aging. Melalui kajian 

literatur ini diharapkan ada pemahaman yang lebih baik terutama tentang pentingnya Successful 

Aging. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi lansia, keluarga, dan pemerintah sebagai dasar 

untuk  meningkatkan Successful Aging. 

 

Kata kunci: Successful Aging, lansia. 

 

 

Pendahuluan 

Lansia merupakan istilah yang sering diberikan kepada individu yang berusia 60 tahun ke 

atas. Istilah lain yaitu manula yang berarti manusia usia lanjut. Ada beragam pendapat tentang 

batasan usia lansia. Berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 (1998) tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia BAB I Pasal 1, yang dimaksud dengan Lanjut Usia adalah seseorang 

mailto:soetji_25@yahoo.co.id
mailto:d_samiyono@yahoo.com
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yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Batasan dari WHO (World Health 

Organization), kelompok lansia meliputi mereka yang berusia 60-74, lansia tua 75-90 tahun, dan 

lansia sangat tua di atas 90 tahun. Batasan usia lansia di beberapa negara maju seperti Amerika 

Serikat, Kanada, Belanda, Australia, Swedia adalah 65 tahun ke atas karena usia harapan hidup 

di negara-negara ini lebih tinggi (Soetjiningsih, 2018).  

Proses menjadi tua merupakan suatu hal yang wajar dan alamiah yang dapat terjadi pada 

semua individu (Santrock, 2011). Namun masing-masing individu dapat menanggapi perubahan-

perubahan yang terjadi secara berbeda-beda. Ada yang merasa cemas, takut, atau khawatir 

berlebihan; namun ada juga yang menerimanya sebagai suatu hal yang wajar. Tanggapan atau 

sikap terhadap penuaan yang negatif dapat berefek negatif pula, sehingga merupakan hal yang 

perlu diperhatikan untuk dicarikan solusinya. Terlebih lagi karena saat ini ada peningkatan 

jumlah lansia, oleh karena itu perubahan yang terjadi pada lansia, faktor-faktor yang 

memengaruhi, dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi masa lansia dengan 

baik  perlu dipahami oleh lansia sendiri  juga oleh keluarga, lingkungan, dan pemerintah agar 

bisa membantu lansia menjalani masa tuanya dengan bahagia dan sukses. 

Berkaitan dengan pendapat tentang kondisi individu di masa lansia, walaupun sudah 

nampak ada perubahan ke arah yang lebih positif namun sampai dengan saat ini masih ada 

stereotip negatif tentang lansia. Hasil wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas 

Psikologi peserta mata kuliah Psikogerontologi, dari tahun ke tahun (Soetjiningsih, 2018) masih 

cenderung sama. Dengan subjek dari kalangan anak, remaja, dan dewasa, secara umum 

menunjukkan masih ada stereotip negatif tentang kondisi  lansia. Orang lanjut usia digambarkan 

sebagai sosok individu yang sudah tidak berdaya, tidak menarik lagi, mudah sakit-sakitan, 

pikun/pelupa, seperti anak kecil, cerewet, kaku, susah diatur,  sakit-sakitan, dan lain-lain kondisi 

yang negatif. Pandangan yang demikian dapat berefek buruk untuk perkembangan lansia karena 

selain memengaruhi sikap lansia itu sendiri tentang kondisinya juga memengaruhi cara orang 

lain dalam memperlakukan lansia. Akibatnya perlakuan yang diberikan kepada lansia adalah 

sebaiknya lansia misal: tidak melakukan apa-apa lagi dan istirahat saja. Perlakuan demikian ini 

akan mengakibatkan lansia menjadi pasif karena tidak diperkenankan melakukan apa-apa lagi, 

dan ini justru  merugikan karena perlakuan tersebut akan memengaruhi kondisi lansia dan akan 

cenderung menjadi kenyataan. Lansia sendiri akan berpendapat bahwa memang kondisi lansia 

merupakan kondisi yang sudah tidak berdaya; sehingga lansia sendiri tidak bersemangat 
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melakukan apa-apa lagi. Hal ini mengakibatkan tahun-tahun akhir hidup lansia dirasakan sebagai 

masa yang tidak membahagiakan. Jadi, lansia menganggap dirinya dan dianggap oleh 

lingkungannya sudah tidak membutuhkan apa-apa kecuali istirahat dan cukup menyiapkan diri 

menghadapi kematian. Padahal, dari berbagai riset yang telah dilakukan para ahli dan pada 

kenyataannya, para lansia sebenarnya tidak seperti yang diduga selama ini. Walaupun ada lansia 

yang mengalami banyak kemunduran, namun masih banyak juga lansia yang di usia tuanya tetap 

dapat melakukan berbagai hal yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun lingkungannya.  

Oleh karena itu, paradigma lama yang menganggap orang usia lanjut sebagai beban 

keluarga, masyarakat, dan negara; karena lansia dianggap antara lain sudah tidak berkembang, 

sulit menerima hal-hal yang baru, dan tidak mampu melakukan apa-apa lagi, sudah tidak sesuai 

lagi untuk saat ini. Pandangan yang demikian harus dihapus, karena dengan makin majunya 

bidang kesehatan, teknologi, dan bidang-bidang lain yang berkaitan terbukti makin banyak pula 

orang usia lanjut yang masih cukup sehat, mampu berkarya, dan melakukan sesuatu secara 

mandiri bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain, yang istilah lainnya adalah mencapai 

successful aging (Soetjiningsih, 2013; Azizah, 2011). Diharapkan makin tumbuh pemahaman 

yang lebih baik, kesadaran dan sikap positf baik pada lansia itu sendiri maupun orang lain/ 

lingkungannya tentang kondisi lansia sehingga ada perlakuan yang tepat dan lebih baik bagi 

lansia. Terlebih dengan makin meningkatnya jumlah lansia di dunia termasuk di Indonesia, maka 

perhatian terhadap lansia perlu makin ditingkatkan agar jumlah lansia yang makin banyak ini 

tidak menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, maupun negara.  

Data populasi dunia memperkirakan antara 2015 hingga 2030 angka pertumbuhan 

penduduk berumur 60 tahun ke atas atau lansia sebesar 56% dari 901 juta menjadi 1,4 miliar. Di 

Indonesia, berdasarkan data proyeksi penduduk, jumlah penduduk lansia juga diprediksi terus 

meningkat. Pada 2010 jumlah lansia baru 18 juta jiwa (7,6%) dari total penduduk 238,5 juta 

orang, tahun 2016 jumlahnya naik menjadi 22,6 juta jiwa dari 255,5 juta penduduk. Data tahun 

2017 menunjukkan terdapat 23,66 juta jiwa penduduk lansia di Indonesia (9,03%). Selanjutnya 

diprediksi jumlah penduduk lansia tahun 2020 (27,08 juta), tahun 2025 (33,69 juta), tahun 2030 

(40,95 juta). Hingga tahun 2035, jumlahnya bisa mencapai sekitar 48,2 juta jiwa dari total 305,7 

juta penduduk (BPS, 2016; Kemenkes RI, 2015). Jadi dapat dikatakan, saat ini penduduk lansia 

di dunia demikian pula di Indonesia menuju populasi berstruktur tua. Peningkatan usia harapan 

hidup berdampak pada munculnya berbagai tantangan yang bila mampu menghadapi akan 
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memberi dampak positif. Jumlah penduduk yang berusia lanjut juga berarti peningkatan tuntutan 

bagi antara lain jaminan pendapatan serta layanan kesehatan dan perawatan jangka panjang, yang 

menciptakan tantangan-tantangan psiko-sosial-ekonomi yang besar, yang harus dijawab lewat 

berbagai program atau kebijakan-kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, tantangan yang harus 

dicari solusinya adalah bagaimana memberdayakan  individu yang sudah berusia lanjut dan 

mempersiapkan kelompok pra lansia agar siap menghadapi masa tua dengan baik/sukses atau 

mencapai kondisi  successful aging. Selanjutnya dapat diharapkan upaya pencapaian successful 

aging menjadi hal yang biasa dilakukan dan menjadi gaya hidup lansia. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka kajian literatur ini membahas tentang 

konsep successful aging, faktor-faktor yang memengaruhi, dan upaya-upaya yang dapat 

dilakukan untuk mencapai successful aging.  

 

 Metode 

Metode kajian literatur ini melalui langkah-langkah: membaca beberapa sumber relevan, 

mengaitkan dan membandingkan pendapat dari berbagai hasil riset sebelumnya, selanjutnya 

menganalisis dan menyimpulkan. 

 

Diskusi 

Ada berbagai pendapat ahli tentang konsep Successful Aging, dan menurut Ferri, James, 

dan Pruchno (2009) belum ada konsensus tentang definisi dan metode standar untuk mengukur 

successful aging.Namun secara umum Successful Aging dapat dipahami  sebagai  proses  

menjadi  orang berusia tua yang baikatau berhasil (Schulz&Heckhausen, 1996). RowedanKahn 

(1987) menjelaskan successful aging sebagai kemampuan mengelola 3 karakteristik atau perilaku 

tertentu, namun kemudian Crowther dkk., (2002) menambahkan satu aspek lagi yaitu positive 

spirituality, sehingga komponen Successful Aging meliputi : 

1. Low probability of disease and disability  

Lansia mempunyai kemungkinan yang kecil/rendah terjangkit suatu penyakit dan juga efek 

dari penyakitnya. Jadi tidak hanya tentang ada atau tidak adanya suatu penyakit dalam diri 

lansia, namun lebih dari itu adalah bagaimana lansia mampu menjauh dari faktor-faktor 

yang menyebabkan risiko timbulnya suatu penyakit pada dirinya.  
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2. High cognitive and physical functional 

Lansia yang sukses adalah lansia yang dapat menjaga keberfungsian fisik dan kognitifnya. 

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi harus diminimalisir dengan melakukan upaya-upaya 

seperti melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang mendukung kesehatan dan tetap menambah 

pengetahuan/keterampilan dan menjaga daya ingat. 

3. Engagement in life 

Lansia tetap menjalin hubungan sosial dengan lingkungannya dan juga tetap produktif. 

Untuk ini lansia harus tetap mengikuti kegiatan sosial di lingkungannya atau yang diadakan 

organisasi tertentu, juga kegaitan membantu orang lain atau terlibat dalam kegaiatan yang 

bermanfaat bagi orang lain. 

4.  Positive Spirituality 

Adanya keinginan yang sungguh-sungguh dan tulus untuk meningkatkan kesejahteraan 

sesamanya dan mampu berdamai dan menerima keadaan dirinya sendiri. Apabila lansia 

dapat memaksimalkan fungsi ini maka akan mendukung dicapainya successful aging. 

  

Konsep Successful Aging dari Baltes dan Baltes (1990) dikenal dengan model SOC yaitu 

Selection, Optimization dan Compensation. Model ini berasumsi bahwa setiap individu selalu 

berada di dalam proses adaptasi secara kognitif yang terjadi di sepanjang hidupnya, dan bahwa 

dalam kehidupan seseorang akan selalu terjadi perubahan dalam makna dan tujuan hidup. 

Successful aging merupakan suatu proses, yang dalam proses ini lansia melakukan penerimaan 

diri pada apa yang dimiliki. Dalam model ini yang penting bukan tentang ″what successful aging 

is″, tetapi lebih fokus pada ″how people age successfully″. SOC berfokus pada adaptasi untuk 

mencapai perkembangan dan penuaan yang sukses. Komponen Successful Aging Model SOC 

menurut Baltes dan Baltes (1990) yaitu: 

1.      Seleksi (Selection) 

Merupakan seleksi aktif bila individu melakukan penyesuaian untuk mengubah lingkungan 

atau perilakunya, dan disebut seleksi pasif bila individu secara sadar menghindar dari 

kegiatan-kegiatan yang sulit dicapai. Seleksi, mengacu pada pengembangan, menguraikan, 

dan berkomitmen untuk tujuan pribadi. 
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2.  Optimisasi (Optimization)  

Merupakan pengayaan dan peningkatan cadangan atau sumber daya, baik pengayaan 

domain dan tujuan baru, atau domain yang sudah ada. Lansia dapat memilih potensi 

tertentu untuk diwujudkan secara optimal, dan memilih tidak menggunakan potensi yang 

lain. Fokus optimisasi yaitu mencapai hasil yang diinginkan dalam domain yang dipilih, 

yang berarti tujuan yang relevan perlu diterapkan dengan baik.  

3.   Kompensasi (Compensation) 

Individu mencari beberapa alternatif untuk mencapai tujuannya. Sementara tujuannya tetap 

sama, namun menggunakan strategi yang berbeda untuk mempertahankan tujuannya. Prinsip 

dari kompensasi yaitu pemeliharaan fungsi positif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dalam 

mencapai penuaan yang sukses. 

 

Pendapat para ahli tentang successful aging yang telah dipaparkan di atas dapat 

dibandingkan dengan beberapa hasil penelitian berikut ini. Duay dan Bryan (2006) melaporkan 

bahwa menurut partisipan penelitiannya, lansia yang sukses adalah lansia yang mempunyai relasi 

dengan orang lain, memiliki coping perubahan, fisik dan psikis terpelihara, dan tidak mengalami 

kesulitan keuangan. Hasil penelitian Soetjiningsih dkk. (2018) dengan partisipan lansia  di Jawa 

Tengah menunjukkkan bahwa secara umum, persepsi partisipan tentang Successful Aging  

mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan keluarga, fisik sehat, keuangan cukup, relasi 

sosial, dan aktivitas keagamaan.Hasil juga menunjukkan bahwa tingkat pencapaian Successful 

Aging partisipan bervariasi dan sebagian besar merasa sudah mencapai walaupun belum 

maksimal. Namun bila dibandingkan dengan karakteristik Successful Aging menurut Rowe dan 

Kahn (Crowther dkk., 2002), secara objektif nampaknya masih banyak yang harus diupayakan 

oleh partisipan untuk mencapai Successful Aging. Tentu upaya pencapaian tidak hanya 

tergantung dari lansia sendiri, namun juga perlu dukungan dari keluarga, lembaga-lembaga sosial 

yang menangani lansia, dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori ekologi (Bronfenbrenner, 

1986), bahwa ada berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan individu baik dari individu 

itu sendiri maupun lingkungan yang mengitarinya. 
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Faktor-Faktor yang Memengaruhi Successful Aging 

Untuk mencapai Successful Aging perlu memerhatikan beberapa hal, karena memang 

banyak faktor yang memengaruhi. Dari beberapa pendapat, Suardiman (2011) menyimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang memengaruhi Successful Aging a.l :  memiliki mobilitas fisik yang baik 

yang bermanfaat untuk dirinya, pendidikan yang tinggi atau memadai, pekerjaan yang tidak 

hanya mengandalkan faktor fisik semata, aktif bekerja atau memiliki kegiatan positif, merasa 

optimis dan memiliki efikasi diri, penerimaan diri dan menerima perubahan yang terjadi, 

kematangan spiritualitas, memiliki dukungan sosia. Papalia dkk.(2008) menyatakan bahwa 

dukungan sosial dari teman, terlebih lagi dari pasangan dan anak-anak merupakan prediktor kuat 

bagi kondisi lansia. Selain itu Depp dan Jeste (2006) menyatakan bahwa faktor lain yang 

mempengaruhi yaitu usia, tidak merokok, kesehatan, kontak sosial, aktivitas fisik, fungsi 

kognitif, dan memiliki kepuasan hidup.  

Menurut Budiarti (2010), faktor internal diri ikut memengaruhi Successful Aging. Faktor 

internal diri yaitu kemauan, keinginan, dan usaha dari dalam diri lansia untuk dapat menjaga 

fungsi-fungsi fisik dan psikis.  Soetjiningsih dkk. (2018) dari hasil penelitiannya menyimpulkan 

bahwa faktor lain yang dapat  memengaruhi pencapaian  successful aging  adalah status  tinggal  

lansia yaitu tinggal  sendiri, bersama keluarga/anak, atau di panti wreda. Selain itu juga faktor 

Resiliensi, Hardiness, Self-Esteem, dan aktivitas sehari-hari.    

Mencapai Successful Aging membutuhkan kesiapan untuk menerima segala perubahan 

dalam aspek-aspek kehidupan. Menurut Potter dan Perry (2005), terdapat tiga perubahan yang 

terjadi pada seorang lansia, yaitu perubahan fisiologis, perubahan perilaku psikososial, dan 

perubahan kognitif. Apabila perubahan sosial, fisik, dan kognitif yang dialami oleh lansia tidak 

dijalani dengan kesiapan dan penerimaan, maka hal ini bisa menjadi sumber stress yang dapat 

menghambat pencapaian Successful Aging. Suardiman (2011) menyatakan bahwa keinginan 

untuk tetap mandiri, berguna, dihargai, dan tetap aktif berkarya merupakan harapan yang 

diinginkan oleh para lansia karena hal tersebut bertujuan agar terhindar  dari perasaan  kesepian,  

ketergantungan, dan  tidak berdaya.  Selain  itu, Dyah dan Fournalistyawati (2018) menyatakan 

bahwa kemampuan  lansia untuk memfokuskan pikiran pada masa kini juga dapat berpengaruh 

pada kesejahteraan psikologis lansia. Kondisi lansia yang terjaga kesehatannya, tetap aktif, dan 

mandiri akan menimbulkan rasa percaya diri, memupuk keberhargaan diri yang baik, dan 

membangkitkan perasaan puas sehingga para lansia dapat mencapai Successful Aging. 
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Selain itu kearifan lokal yang dimiliki oleh lansia juga dapat berpengaruh pada pencapaian 

Successful Aging. Tam (2014) menyatakan bahwa nilai-nilai budaya memengaruhi persepsi 

lansia tentang successful aging, demikian Nguyen dan Seal (2014) berdasar hasil penelitiannya 

pada lansia etnis Cina dan Hmong di Amerika Serikat menyimpukan persepsi lansia tentang 

Successful Aging dipengaruhi nilai-nilai yang ada di masing-masing etnis. Hal ini juga 

dinyatakan oleh partisipan lansia etnis Jawa  pada penelitian Soetjiningsih dkk. (2018) yang 

sebagian besar adalah lansia etnis Jawa menyatakan bahwa lansia yang sukses adalah lansia yang 

memiliki kedekatan dengan keluarga atau  diperhatikan oleh keluarga. Hal ini sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Geertz (Koentjaraningrat, 1985; Magnis-Soeseno, 2003) bahwa adanya 

kerukunan dalam keluarga merupakan faktor penting dalam kehidupan orang Jawa. Prinsip rukun 

memang tidak hanya diinginkan dalam kehidupan keluarga, namun juga dalam hubungannya 

dengan orang lain. Kerukunan dalam keluarga diwujudkan dengan kondisi keluarga saling 

memberi perhatian dan adanya hubungan yang harmonis antar anggota keluarga dengan tidak 

memunculkan konflik secara terbuka. Selain itu, partisipan juga menyatakan bahwa lansia sukses 

bila kondisi keluarganya sukses yaitu anak-anaknya berhasil terutama memiliki pekerjaan dan 

pendidikan yang baik dan tercukupi dari segi ekonomi (Soetjingsih dkk., 2018). 

Saat ini, faktor lain yang tidak bisa diabaikan dalam pencapaian Successful Aging adalah 

pemanfaatan teknologi. Kemajuan pesat dalam bidang teknologi telah diakui membawa berbagai 

perubahan dalam kehidupan individu termasuk dalam kehidupan lansia. Tidak bisa dimungkiri 

bahwa teknologi canggih seperti internet makin berperan penting dalam hal akses informasi dan 

komunikasi pada orang-orang dewasa. Walaupun para lansia sendiri seringkali merasa tidak 

mampu mengikuti perkembangan dalam kemajuan teknologi, namun sebenarnya beberapa 

penelitian telah mengungkapkan bahwa sebagian besar masih mampu dilatih untuk mempelajari 

teknologi baru. Penggunaan teknologi bagi lansia dapat berkaitan dengan bidang kesehatan, 

keuangan, kemandirian dalam melakukan sesuatu, dan dalam hubungan sosial. Berkaitan dengan 

kesehatan, misalnya: lansia dapat memanfaatkan internet untuk mencari informasi tentang gaya 

hidup sehat atau informasi tentang berbagai penyakit. Berkaitan dengan keuangan, lansia dapat 

memanfaatkan aplikasi e-banking di handphone untuk melakukan transaksi keuangan sehingga 

tidak harus menghabiskan waktu untuk antri atau harus bepergian. Kaitannya dengan hubungan 

sosial, misalnya lansia dapat memanfaatkan hadphone untuk menghubungi anak, saudara, atau 

teman dengan cepat. Namun menurut Restyandito dan Kurniawan (2017) orang lanjut usia 
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cenderung tidak tertarik atau  tidak fasih dalam penggunaan teknologi dibandingkan dengan 

orang yang lebih muda. Selanjutnya dari beberapa pendapat disimpulkan bahwa orang lanjut usia 

memiliki sikap positif terhadap teknologi, namun demikian mereka belum tentu tertarik untuk 

menggunakan  teknologi baru dibandingkan orang yang berusia lebih muda.   

Dari beberapa pendapat ahli, Santrock (2011) menyimpulkan bahwa dukungan sosial 

juga berperan penting terhadap kesehatan fisik dan mental lansia. Chappel, Badger, Palmore, dkk 

(dalam Santrock, 2011) mengatakan bahwa orang-orang dewasa lanjut yang memiliki jaringan 

sosial pertemanan dan keluarga yang luas, lebih puas dengan hidupnya dibandingkan dengan 

orang-orang dewasa lanjut yang terisolir secara sosial. Papalia dkk. (2008) juga mengatakan 

bahwa dukungan sosial dari teman, terlebih lagi dari pasangan dan anak-anak merupakan 

prediktor kuat bagi kesehatan lansia. Depp dan Jeste (2006) menyatakan bahwa Successful Aging 

juga dipengaruhi beberapa faktor yaitu usia, tidak merokok, kesehatan, kontak sosial, aktivitas 

fisik, fungsi kognitif, dan memiliki kepuasan hidup. Penelitian lain, gender, umur, pendidikan, 

penghasilan, status perkawinan juga memengaruhi. 

 

Kegiatan/Terapi untuk Meningkatkan Successful Aging Lansia. 

Ada beragam kegiatan atau terapi yang dapat diberikan kepada lansia untuk meningkatkan 

Successful Agingnya. Kegiatan-kegiatan ini dapat di berikan secara kelompok maupun 

individual, namun pada umumnya pemberian secara kelompok lebih berefek positif 

dibandingkan secara individual karena lansia membutuhkan teman untuk saling berinteraksi. 

Masing-masing terapi tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan sehingga dapat diberikan 

dengan saling melengkapi disesuaikan kondisi masing-masing kelompok lansia. Berikut 

dipaparkan beberapa terapi, yaitu: 

Terapi kognitif. Pemberian terapi kognitif yang merupakan terapi kelompok ini tidak 

semata-mata untuk mengatasi kemunduran tetapi juga bersifat mempertahankan dan atau 

meningkatkan fungsi kognitif (Clare & Woods, 2004) agar tidak terjadi kemunduran secara 

drastis. Peningkatan fungsi kognitif pada lansia bukan saja membantu lansia untuk hidup dengan 

baik dan mandiri (Spector, dkk., 2014), tetapi juga meningkatkan produktivitas komunitas secara 

keseluruhan (Healy, 2004). Terapi Kognitif yang melibatkan partisipan dalam rangkaian kegiatan 

dan diskusi yang menurut Spector dkk.(2014) bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan fungsi kognitif,  terdiri dari 14 sesi yang dilakukan dua kali setiap minggu selama tujuh 
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minggu berturut-turut dengan durasi 45 menit setiap sesi,. Terapi ini telah mendapatkan 

pengakuan sebagai terapi alternatif selain terapi farmakologis untuk orang dengan demensia 

ringan sampai sedang; bahkan efeknya setara dengan beberapa obat-obatan psikotropik. 

Selanjutnya dikemukakan bahwa terapi ini  meliputi: menstimulasi bagian-bagian otak, 

mengaktifkan pikiran dan kognitif, melatih keterampilan yang tidak digunakan lagi, aktivitas yg 

memotivasi lansia melakukan upaya, aktivitas tidak terlalu sulit, menghindari perasaan tak 

mampu, menekankan pada opini lebih dari dari fakta, dan menggunakant triggers dan prompts 

untuk membantu pemahaman. 

Terapi musik. Musik telah diakui berefek positif pada kondisi psikis individu Terapi 

musik merupakan  salah  satu  cara  untuk  meregulasi afek yang efektif dan mengurangi tekanan 

psikologis  serta    merubah    level   energi seseorang,  meningkatkan regulasi emosi, dan 

mengurangi kesepian  (Saarikallio, 2011), juga memperbaiki dan mencegah penurunan fungsi 

kognitif (Schneiders dkk. (2018). Terapi musik juga dapat dipakai untuk menghindari dan 

mengatasi penyakit demensia yang sering dialami oleh lansia, juga beberapa kondisi lain seperti 

menurunkan tingkat stres, kesepian, dan kecemasan. Selain dengan cara mendengarkan musik, 

terapi musik juga dapat berupa memainkan alat musik, mengarang lagu,  dan bernyanyi. 

Penggunaan musik untuk menurunkan tingkat kecemasan dan stres sudah banyak dibuktikan 

oleh beberapa penelitian (Creech dkk.,2013). Musik yang didengarkan sebaiknya yang nyaman 

sesuai selera pendengarnya, dapat berupa musik klasik, pop, dan modern, musik dengan vokal 

ataupun tanpa vocal. Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa terapi musik sangat 

bermanfaat untuk membantu memiliki kesehatan serta  fungsi fisikdan  kognitif yang baik, yang 

selanjutnya dapat mendukung tercapainya successful aging lansia (Pladdy & McKay, 2011).  

Art therapy/membuat kerajinan. Terapi ini berangkat dari pemikiran bahwa proses 

berkreasi dalam membuat suatu bentuk art atau seni dapat memudahkan individu untuk pulih 

dari masalah-masalah psikologis mendorong individu untuk masuk dalam proses pengembangan 

diri untuk mencapai pengertian atas makna hidup, kesadaran yang lebih tinggi, perasaan lega dari 

emosi yang intens atau trauma, menyelesaikan konflik dan masalah, memperkaya hidup, dan 

meningkatkan kesejahteraan.(Malchiodi, 2012). Selain itu keterampilan motorik para lansia 

dapat dilatih salah satunya melalui handicraft atau kerajinan tangan.Terapi ini dapat untuk 

meningkatkan konsep diri positif serta kemampuan fungsi fisik dan kognitif, dilakukan dengan 

berbagai kegiatan misal membuat kerajinan berupa bunga-bungaan, merajut atau menyulam bagi 
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yang penglihatannya masih baik, membuat gantungan pot dari tali, membuat pot dari semen dan 

handuk/kan bekas, dan membuat berbagai barang kerajinan lain yang disukai dan mampu 

dilakukan oleh lansia. Selain itu juga merupakan intervensi yang efektif untuk gangguan kognitif 

(Kimura dkk., 2003). 

Terapi berkebun. Terapi berkebun berupa kegiatan bercocok tanam yang menggunakan 

media tanaman, aktivitas berkebun, dan kedekatan terhadap alam. Menurut Haller dalam Simson 

dan Straus (1998), pelaksanaan terapi berkebun dapat dilakukan di beberapa setting tempat 

tergantung dari kondisinya, dapat dilakukan lebih leluasa apabila lahannya cukup luas tetapi di 

tempat yang  terbatas tetap dapat dilakukan dengan menyesuaikan pada bentuk kegiatan. 

Kelebihan lainnya, terapi ini juga dapat dilakukan lansia yang memiliki keterbatasan atau 

hambatan fisik dengan penyesuaian kegiatan berkebunnya. Menurut Bortz dan Gal (dalam 

Fetherman, 2004) manfaat terapi berkebun yaitu meningkatkan perilaku mototrik, self-esteem 

dan coping, kemampuan sosial dalam kelompok, komitmen dan bertanggung jawab, kemampuan 

kognitif, self-expression dan kreativitas, kesempatan untuk keluar (outdoor), memiliki aktivitas, 

dan sebagai rekreasi. Menurut Haller dan Kramer (2006), manfaatnya yaitu melatih dan menjaga 

kemampuan motorik,  melatih otot-otot,  meningkatkan kepercayaan diri serta memunculkan rasa 

puas ketika tanaman yang mereka tanam dapat tumbuh. Rappe (2005) juga menyatakan bahwa 

bahwa terapi ini berefek pada Well Being lansia, peningkatan kesehatan, dan meningkatkan 

interaksi sosial dengan lingkungan sekitar, membantu lansia untuk mengekspresikan diri sendiri 

bahwa mereka memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam melaksanakan sesuatu yang 

mendukung identitas dan otonomi mereka. Menurut Gibson dan Hughes (2000), self-esteem dan 

self-efficacy meningkat melalui terapi berkebun. Dapat disimpulkan, terapi berkebun memberi 

efek positif bagi lansia berkaitan dengan kesehatan fisik, fungsi kognitif, interaksi sosial, dan 

spiritual sehingga dapat meningkatkan Successful Aging lansia. 

Terapi senam otak. Menurut Dennison (2009), ahli senam otak sekaligus penemu senam 

otak, meski sederhana, senam otak mampu memudahkan kegiatan belajar,menurunkan 

ketegangan, meningkatkan kemampuan berbahasa dan daya ingat. Selain itu untuk pemeliharaan 

dan peningkatan kognitif (Sapardjiman, 2003) dengan durasi sekitar 15–20 menit dan 3-4 kali 

seminggu. Prinsip dasarnya adalah bergerak itu bisa menstimulasi otak. Gerakan senam otak bisa 

membantu menyeimbangkan kedua belahan otak, mempertajam konsentrasi, meredakan 

ketegangan otot (relaksasi), dan mempertajam daya ingat. Terapi ini mengoptimalkan otak 
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belahan kanan yang bertugas mengontrol badan bagian kiri, serta berfungsi untuk kemampuan 

intuitif, merasakan, bermusik, menari, kreatif, dan melihat keseluruhan. Otak kanan juga 

mendorong manusia untuk bersosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta 

pengendalian emosi. Pada otak kanan ini pula terletak kemampuan intuitif, kemampuan 

merasakan, memadukan, dan ekspresi tubuh. Juga mengoptimalkan otak belahan kiri yang 

bertugas mengatur badan bagian kanan yang berfungsi untuk berpikir logis, rasional, 

menganalisis, kemampuan menulis dan membaca, berbicara, berorientasi pada waktu, dan hal-

hal yang rinci (Sapardjiman, 2003). Dampak senam otak tidak saja akan memperlancar aliran 

darah dan oksigen ke otak, tetapi juga merangsang kedua belahan otak untuk bekerja. Gerakan 

tubuh, kepala dan bola mata yang menyilang garis tengah tubuh dapat meningkatkan potensi otak 

(Sidiarto, 2004). Dampak positif senam otak pada lansia, setelah 2 bulan pelaksanaan senam otak 

terjadi peningkatan fungsi memori (kognitif), konsentrasi (kecerdasan), atensi dan kewaspadaan 

untuk mengurangi pikun (Lihardo, 2005). 

Terapi reminiscence atau mengenang masa lalu. Terapi ini dapat untuk mencegah 

penurunan dan meningkatkan fungsi kognitif lansia, meningkatkan harga diri, menerima dan 

memahami diri, dan beradaptasi terhadap stress. Menurut Latha dkk.. (2014), terapi ini 

memfasilitasi penyesuaian lanjut usia terhadap proses perubahan fungsi kognitif. Lestari dan 

Nugraha (2017) meyatakan bahwa melalui proses mengenang masa lalu lansia dapat 

mempromosikan diri, melestarikan kenangan pribadi maupun kenangan bersama, mengatasi 

kekurangan materi dan keterbatasan fisik, mengidentifikasitema universal tentang kehidupan 

manusia, dan memperkuat mekanisme pertahanan diri. Kegiatan ini bagi para lanjut usia 

berfokus pada mengevaluasi kembali, memecahkan konflik masa lalu, menemukan arti 

kehidupan  dan  memperkirakan koflik masa lalu, menemukan arti kehidupan dan memerkirakan 

coping adaptif.  Reminiscing (mengenang) adalah proses mengingat peristiwa atau pengalaman 

(Stinson, 2009) dan terapi reminisence adalah terapi yang digunakan untuk membantu lansia 

berpikir dan berbicara tentang kehidupan mereka. Terapi ini dapat diimplementasikan dalam 

kelompok terstruktur, dalam kelompok tidak terstruktur, atau secara individual dan dapat 

meningkatkan Successful Aging lansia. 
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Simpulan 

Lansia mengalami berbagai perubahan, namun tidak berarti semua lansia mengalami 

kemunduran drastis. Paradigma yang saat ini harus dianut adalah lansia mencapai Successful 

Aging, dan diharapkan menjadi gaya hidup lansia. Faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian 

Successful Aging sangat beragam sehingga pencapaian successful aging pada lansia bisa 

berbeda-beda, oleh karena itu upaya peningkatan Successful Aging harus memerhatikan faktor-

faktor ini. Ada berbagai terapi yang dapat berefek pada peningkatan Successful Aging, yang 

pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing lansia. Diperlukan kajian lebih 

lanjut tentang Successful Aging dan model-model terapinya agar dapat diketahui efektivitasnya.  

 

*Studi literatur ini merupakan salah satu luaran Penelitian Hibah Tesis Magister tahun 2019 yang 

didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan 

Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia. 
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