
MENCARI  LABA-LABA 

MEmberikan pelayanan kesehataN seCAra paRIpurna menuju LAnsia Bahagia 

LAhir BAtin 

Usia harapan hidup di Indonesia terus meningkat. Usia harapan hidup laki-laki di Indonesia mencapai 

69 tahun, sedangkan usia harapan hidup perempuan lebih tinggi yaitu 74 tahun atau rata-ratanya 

mencapai 71 tahun.  Usia harapan hidup di Kabupaten Sleman tertinggi di Indonesia yaitu 76 tahun 

untuk perempuan dan untuk laki-laki 74 tahun. Angka harapan hidup yang tinggi ini menjadi tantangan 

bahwa keberadaan lansia perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar nantinya tidak menjadi 

beban bagi dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungannya.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 4 tahun 2019  disebutkan bahwa setiap warga negara 

usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining 

kesehatan bagi usia lanjut sesuai standar minimal sekali dalam satu tahun. Implementasi Permenkes 

tersebut juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) karena akan ber-impact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung 

oleh JKN.  

Dari uraian di atas maka permasalahan kesehatan lansia Puskesmas Godean I adalah 

a. Usia harapan hidup yang tinggi maka jumlah lansia juga tinggi 

b. Pemeriksaan kesehatan lansia (skrining) belum memenuhi standar. 

c. Cakupan kesehatan lansia mendapat pelayanan kesehatan minimal satu kali dalam satu 

tahun belum sesuai standar.  

d. Kegiatan promotif dan preventif pada lansia belum optimal 

Dengan adanya permasalahan diatas maka Puskesmas Godean I membuat inovasi “Mencari laba-

laba” yaitu Memberikan pelayanan kesehataN seCAra paRIpurna menuju LAnsia BAhagia LAhir 

BAtin”. Inovasi ini dibentuk sejak bulan Juli tahun 2019. Tujuan utama inovasi mencari laba-laba adalah 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku serta mutu pelayanan kesehatan bagi lansia.  

STRATEGI INOVASI 

Inovasi Mencari laba-laba adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku serta 

mutu pelayanan kesehatan bagi lansia dengan cara memberikan edukasi  kepada para lansia, 

memberikan integrasi pelayanan serta meningkatkan peran seluruh elemen masyarakat. Strategi 

inovasi berupa: 

a. Upaya promotif guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang kesehatan lansia. 

b. Meningkatkan peran kader  

Kader memegang peran penting untuk keberhasilan program mencari laba-laba. Masyarakat 

terutama para lansia  yaitu : 

1) Mengundang kader dalam rangka koordinasi dan sosialisasi rencana kegiatan. 

2) Memberikan informasi tentang kegiatan kepada kader wilayah kerja Puskesmas Godean I. 



3) Melakukan koordinasi dengan kader tentang program yang akan diberikan di wilayah kerja 

Puskesmas. 

4) Mengambil data lansia oleh kader di wilayah kerja Puskesmas. 

c. Upaya preventif dengan melaksanakan pemeriksaan skrining yang standar pada lansia  

d. Upaya kuratif dengan memberikan tatalaksana farmakologi dan rujukan pada lansia yang sakit. 

PELAKSANAAN INOVASI 

Secara umum kegiatan inovasi dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Kegiatan dalam gedung 

Kegiatan dalam gedung yang dilakukan adalah 

1. Bimbingan teknis (bimtek) untuk kader kesehatan, yang bertujuan untuk memberikan 

pemahaman dan ketrampilan kepada kader kesehatan agar menjadi informan di 

masyarakat khususnya mengenai kesehatan lansia secara promotif dan preventif. 

2. Mengundang para lansia untuk mendapat materi penyuluhan. 

a). Mengadakan pre test dengan membagikan kuesioner untuk mengukur tingkat 

pengetahuan, sikap dan perilaku para lansia tentang konsep lansia bahagia. 

b) Memberikan materi edukasi dengan penyuluhan melalui media power point dan 

membagikan leaflet tentang konsep Lansia BAHAGIA yaitu 

- Berat badan dijaga 

- Atur makanan 

- Hindari faktor resiko penyakit kronis 

- Agar tetap bahagia kembangkan hobi yang bermanfaat 

- Gerak badan teratur (30 menit perhari 5 kali seminggu) 

- Iman dan taqwa 

- Awasi kesehatan dengan pemeriksaan berkala. 

c)  Mengadakan post test dengan membagikan kuesioner untuk mengukur tingkat  

pengetahuan, sikap dan perilaku para lansia setelah diberikan materi edukasi.  

d). Mengadakan sesi tanya jawab. 

b. Kegiatan luar gedung 

Kegiatan luar gedung yang akan dilakukan adalah 

1) Upaya preventif dengan mengoptimalisasi program posyandu lansia dengan dilaksanakan 

pemeriksaan kesehatan lansia terstandar meliputi standar meliputi pemeriksaan  

- Tekanan darah 

- Berat badan, Tinggi badan 

- Cek  Gula Darah dan Kolesterol 

- Skrining anamnesis analisis resiko, ADL (kemandirian), AMT(dementia), GDS(depresi). 

- Pemeriksaan fisik 

Skreening kesehatan lansia dilakukan di Posyandu Lansia. Ada 48 Posyandu lansia di wilayah 

kerja Puskesmas Godean I. Secara bertahap akan dilakukan screening kesehatan lansia. 

Adapun tahap awal dari inovasi ini dilakukan pada 4 Posyandu di 4 desa. 



2)   Upaya kuratif dengan memberikan tatalaksana langsung kepada lansia baik terapi maupun  

rujukan pada lansia yang sakit. 

HASIL INOVASI 

Dari hasil kegiatan pertama yang telah dilakukan pengambilan data di Dusun Senuko Sidoagung total 

Lansia sebanyak ada 63 orang, dimana jumlah laki-laki ada 19 orang dan jumlah perempuan ada 44 

orang. 

Dari jumlah Lansia 63 orang terdapat penderita hipertensi sebanyak 45 orang atau 71,4%. Tekanan 

darah tertinggi adalah 219/118 mmHg dan terendah 107/72 mmHg. Grafik nya sebagai berikut: 

 

 

  

Untuk pemeriksaan gula darah sewaktu dari jumlah 63 Lansia hasil gula darah >200 mg/dL sebanyak 

6 orang atau 9,5%. Kadar gula darah tertinggi adalah 254 mg/dl dan terendah 74 mg/dl. Grafik untuk 

pemeriksaan gula darah sebagai berikut: 

 

 

  

Pemeriksaan trigliserid dilakukan pada 63 lansia dengan hasil trigliserid tinggi (>150 mg/dL) sebanyak 

34 orang atau 53,9%. Kadar tertinggi sebesar 550 mg/dL dan terendah 52 mg/dL. Grafiknya sebagai 

berikut: 
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Pemeriksaan kolesterol total dari 63 lansia ada 16 orang  yang tinggi (>200mg/dl) atau sebesar 

25,4% . Dimana kadar tertinggi 267 mg/dL dan terendah 151 mg/dL. Grafiknya sebagai berikut : 

 

 

Pemeriksaan kadar Asam Urat dengan hasil tinggi sebanyak 13 orang atau sebesar 20,6% yang terdiri 

dari 5 laki-laki dan 8 perempuan. Kadar tertinggi laki-laki adalah 9,6 dan perempuan 8,4. Grafik kadar 

asam urat tinggi sebagai berikut : 

 

 

Pemeriksaan kemandirian pada lansia menggunakan penilaian Activity of Daily Living (ADL) 

dengan menggunakan instrumen indeks Barthel modifikasi. Hasil pemeriksaan terdapat 1 orang 

atau sebesar  1,6% masuk kategori tidak mandiri yaitu lansia perempuan usai 80 tahun. Grafik 

pada pemeriksaan dengan menggunakan ADL sebagai berikut: 
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Untuk mengukur daya ingat lansia dengan menggunakan intrumen Abbreviated Mental Test 

(AMT). Hasil pemeriksaan terdapat 15 lansia yang mengalami gangguan mengingat atau 

sebesar 23,38%. Grafik pemeriksaan AMT sebagai berikut : 

 

Pemeriksaan tingkat depresi menggunakan instrument Geriatric Depression Scale (GDS), dari 

seluruh lansia  tidak ada yang mengalami depresi.  

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi kegiatan pemeriksaan kesehatan lansia : 

 
 

Gambar 1. 
Proses pemeriksaan Lansia 

Gambar 2. 
Pemeriksaan asam urat, Gula darah, 

kolesterol, trigliserid 
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Gambar 3. 
Wawancara kepada lansia 

Gambar 1. Proses Pemeriksaan Lansia 

 

 

KESIMPULAN 

Inovasi “Mencari Laba-laba” adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku serta 

mutu pelayanan kesehatan bagi lansia. Secara bertahap dilakukan pemeriksaan kesehatan lansia 

sesuai standar di Posyandu lansia. 

 

 

 


