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Kata Pengantar
Kami menyambut baik dan menyampaikan apresiasi kepada
Yayasan Alzheimer Indonesia Nederland di Belanda atas diterbitkannya
buku “Demensia? Lalu Bagaimana?” yang merupakan terjemahan dari
buku “Dementie? en Nu?”
Besar harapan kami dengan hadirnya buku ini akan memberikan manfaat
yang seluas-luasnya mengingat masih belum banyaknya buku panduan
mengenai demensia yang diperuntukan secara khusus bagi
Orang Dengan Demensia, keluarga dan caregivernya di Indonesia.
Penerbitan buku ini merupakan langkah yang tepat dalam upaya
memberikan panduan dan informasi lengkap untuk meningkatkan
pemahaman dan penanganan Orang Dengan Demensia secara lebih baik.
Upaya ini sejalan dengan program Pemerintah Indonesia untuk
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan memberikan
perhatian lebih baik kepada lansia. Jumlah lansia yang terus meningkat
merupakan aset bangsa bila mereka sehat dan produktif. Dengan adanya
kerja sama yang erat dan dukungan komitmen semua pihak, kami optimis
penanganan kasus demensia di seluruh dunia dan Indonesia khususnya
akan menjadi lebih baik.
Akhir kata, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami
sampaikan kepada Yayasan Alzheimer Indonesia Nederland dan para
relawan Diaspora yang telah bekerja keras dalam penerbitan buku ini.
Den Haag, 1 April 2019
I Gusti Agung Wesaka Puja
Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda.
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Kata Pengantar
Menurut data Alzheimer’s Disease International Report 2016
pada tahun 2016 terdapat 1,2 juta Orang Dengan Demensia (ODD)
di Indonesia. Diprediksi, jumlah ini akan meningkat sampai 4 juta.
Demensia menjadi salah satu tantangan terbesar di Indonesia
dan dunia.
Meningkatnya kasus kesehatan mental dan demensia salah satunya
menjadikan sosialisasi tentang demensia sangatlah penting.
Belanda sebagai negeri dengan kemajuan teknologi dan perawatan
lansia terbaik di dunia membantu Indonesia mengantisipasinya
melalui kegiatan Twinning Program yang salah satunya dengan
mengadaptasikan buku pegangan “Dementie? en Nu?” dari
Alzheimer Nederland ke dalam bahasa dan kultur Indonesia.
Selain itu, buku ini juga menjadi wujud sumbangsih para Diaspora
Indonesia di Belanda untuk tanah air.
Semoga buku ini dapat menjadi salah satu pegangan para ODD,
caregiver dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Mari kita terus tingkatkan kualitas hidup orang dengan demensia
dan para caregiver.
Salam Jangan Maklum Dengan Pikun.
Groningen, 2 April 2019
Amalia Fonk-Utomo
Chairperson
Yayasan Alzheimer Indonesia Nederland
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Kata Pengantar
Dementia affects 50 million people worldwide, with a new case of
dementia occurring somewhere in the world every 3 seconds. International
studies make it clear that dementia occurs in every country of the world.
Dementia affects 1 in 20 people over the age of 65 and 1 in 5 over the age
of 80. As of 2017, worldwide there are an estimated 50 million people with
dementia and this number is expected to rise to 152 million by 2050.
Being a global thread to so much people, international collaboration is key
to find solutions both in our aim to prevent and cure dementia as well in
our effort to support people living with dementia, their families and
creating dementia friendly societies. Sharing knowledge and examples of
good practices strengthens collaboration between Alzheimer
organizations. We are proud to have twinning projects with other countries
and our project with Indonesia serves as a great example.
From an international perspective dementia care in the Netherlands is on a
high level with the development of memory clinics, post-diagnostic
support via casemanagement and a variety of facilities (respite care and
small scale living arrangements) that often serve as a good example to
others. The Alzheimer Cafes were first developed in The Netherlands and
now they are well-spread over the world. We are committed to transfer our
knowledge through our Twinning project and learn from the impressive
achievements this already has in the Indonesian community both in
Indonesia as in The Netherlands.
We are pleased to see that the Indonesian Community in The Netherlands
has taken the initiative to adapt our booklet “Dementie. En nu?” into the
Indonesian language and culture. Another example of our productive
collaboration. We hope this booklet improves the quality of life of people
living with dementia and their caregivers.
Amersfoort, 24 March 2019
Gerjoke Wilmink
Director
Alzheimer Nederland
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Kata Pengantar
Orang tua saya sudah sering lupa, apa yang harus dilakukan?
Kemana saya bisa mendapatkan informasi mengenai demensia?
Apakah ada support group untuk para caregivers?
Pertanyaan ini sering sekali ditanyakan oleh para keluarga dan caregiver
ketika salah satu anggota keluarga mereka mulai menunjukkan gejala
demensia. Ini hanyalah sebagian kecil dari ratusan pertanyaan yang ada,
yang sampai saat ini masih banyak orang yang belum bisa mendapatkan
informasi yang tepat. Walaupun informasi di dunia maya sudah sangat
banyak mengenai demensia, akan tetapi karena sangat banyaknya
membuat orang bingung untuk memilah dan memilih informasi yang ada.
Dengan adanya buku ini, sangat membantu keluarga dan caregiver untuk
memperoleh informasi yang tepat dan lengkap. Alzheimer Indonesia
sangat berterima kasih atas inisiatif warga Indonesia di Belanda yang
sudah membantu menerjemahkan buku pengenalan Demensia
“Dementie? En Nu?” kedalam Bahasa Indonesia. Semoga buku ini bisa
menjawab pertanyaan-pertanyaan keluarga dan caregiver seputar
demensia.

Salam Jangan Maklum Dengan Pikun!
Jakarta, 5 Maret 2019
Patricia Tumbelaka
Executive Director
Alzheimer Indonesia
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Apa itu Demensia?
Demensia adalah suatu
penurunan fungsi otak yang
mempengaruhi daya ingat, emosi,
pengambilan keputusan dan
fungsi-fungsi otak lainnya.
Demensia memiliki lebih dari lima
puluh tipe berbeda. Setiap tipe
memiliki karakteristik yang
mempengaruhi otak dan dapat
memperburuk kemampuan Orang
Dengan Demensia (ODD) untuk
menjalankan berbagai kegiatan.
Meskipun penelitian telah
dilakukan di seluruh dunia,
sampai saat ini belum ditemukan
obat untuk mengobati demensia.

Kondisi ini terkait dengan memori
jangka pendek namun tidak sama
dengan pikun pada orang tua.
Misalnya: membuat catatan
belanja termasuk tindakan
normal, sementara membuat
catatan yang menjelaskan cara
menggunakan mesin kopi atau
mencatat nama-nama cucu
adalah gejala yang lebih
mengkhawatirkan, apabila hal-hal
tersebut terasa sulit dilakukan.
“Ini merupakan hal yang
mengkhawatirkan, tapi di sisi
lain kami merasa lega. Karena
artinya dia tidak dengan
sengaja bertingkah aneh pada
kami”

Bentuk demensia yang paling
umum
Dalam buku ini, Anda bisa
menemukan deskripsi singkat
tentang tipe demensia yang paling
umum. Deskripsi dan penjelasan
lebih rinci tentang tipe demensia
yang lebih khusus dapat
ditemukan di www.alzi.or.id dan
www.alzined.org

Demensia Vaskular
Tipe demensia ini sering
disebabkan oleh beberapa
episode TIA (Transient Ischemic
Attack) atau stroke yang merusak
otak. Selain keluhan fisik,
demensia vaskular diawali
dengan menurunnya proses
berpikir, berbicara, dan bertindak.
Kapasitas konsentrasi juga
berkurang. Gejala mana yang
paling jelas tergantung dari
bagian otak mana yang
terpengaruh.

Penyakit Alzheimer
70% dari semua kasus demensia
adalah Alzheimer. Karakteristik
dari tipe demensia ini adalah
kesulitan mengingat.
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Demensia Frontotemporal
(FTD)
Tipe demensia ini sering terjadi
pada usia yang lebih muda,
dengan karakteristik yang
ditandai oleh perubahan
kepribadian dan perilaku atau
penggunaan bahasa. Tipe ini
juga merusak area otak yang
bertanggung jawab untuk
pengambilan keputusan dan
perilaku, reaksi emosional dan
keterampilan berbahasa.

Pada Demensia Lewy Body,
ingatan ODD tetap utuh untuk
waktu yang lama, tetapi ODD
memiliki respons yang lebih
lambat, berkurangnya wawasan
spasial atau memahami jarak
ruang dan mengalami kesulitan
membuat rencana dan mengambil
inisiatif.
Demensia di usia muda
Sekitar 12.000 orang berusia
muda di Belanda terkena
demensia. Kata 'muda' dalam hal
ini adalah orang-orang berusia
kurang dari 65 tahun. Demensia
Frontotemporal dan Alzheimer
adalah bentuk penyakit yang
ditemukan dalam golongan ini.
Karena usia yang masih muda,
dokter tidak dengan cepat
mendiagnosis adanya demensia.
Tetapi perubahan perilaku yang
mencolok di tempat kerja dan di
rumah tentu saja bisa menjadi
gejala yang perlu diperhatikan.

“Dalam waktu singkat dia
berubah dari sosok lelaki dan
ayah yang peduli, menjadi
seseorang yang tidak peduli
terhadap aku dan anak-anak”
Demensia Lewy Body
Ciri khas Demensia Lewy Body
adalah gejala yang bisa berubah
dari jam ke jam dan dari hari ke
hari. Seringkali orang dengan
Lewy body juga memiliki gejala
Parkinson seperti anggota tubuh
dan ekspresi wajah yang kaku
serta postur tubuh yang
bengkok.
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Tingkatan dalam demensia
dan penanganannya
Demensia adalah penyakit dengan
peningkatan yang progresif.
Peningkatan dalam penyakit ini
berbeda di tiap tipe, dan juga pada
tiap ODD. Secara global kami
membagi tingkatan demensia
menjadi tiga: Tahap Awal, Tahap
Menengah dan Tahap Akhir.
Tahap Awal
Demensia biasanya diawali dengan
perubahan kecil dalam perilaku,
kemampuan seseorang melakukan
sesuatu, dan kepribadian.
Perubahan-perubahan ini dapat
dimanifestasikan dalam bentuk
kesulitan mengingat, beberapa
stroke kecil atau TIA (Transient
Ischemic Attack), kesulitan
berbicara, depresi atau perilaku
egois dan mati rasa.
Perubahan-perubahan ini biasa
dikaitkan dengan usia tua,
kelelahan atau peristiwa radikal
yang terjadi dalam hidup Anda.
Itulah mengapa menentukan
diagnosis pada tahap ini tidak
selalu mudah.
Tahap Menengah
Perubahan-perubahan kecil yang
terjadi di tahap awal tidak
membaik, bahkan malah
memburuk dan berkembang.

Aktivitas harian seperti menyikat
gigi sampai mengemudi menjadi
lebih sulit. Sebagai ODD, Anda
terbukti tidak selalu mampu
melakukan sesuatu sendiri dan
menjadi tergantung pada orang lain.
Sebagai caregiver, tugas Anda
menjadi semakin banyak. Inilah
waktu untuk menanyakan diagnosis
pada dokter apabila ODD belum
dinyatakan terkena demensia.
Dengan semua pertanyaan Anda,
Anda bersama-sama berdiri dan
belajar untuk hidup dengan
demensia sebaik mungkin.
Tahap Akhir
Biasanya dibutuhkan
bertahun-tahun untuk sampai di
sini. Pada tahap ini, kondisi otak
memburuk dan sangat menurun
sehingga Anda tak lagi mampu
melakukan semuanya sendiri.
Sebagai ODD, Anda bergantung
pada lingkungan. Kadang
perawatan dapat diberikan di
rumah dengan bantuan pengasuh
dan perawatan informal, profesional
dan mungkin sukarelawan.
Seringkali ODD memerlukan begitu
banyak jenis perawatan sehingga
perawatan di rumah tidak lagi
memungkinkan dan ODD harus
dirawat di institusi perawatan
khusus.
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Penanganan Demensia
Walaupun penelitian terhadap
demensia sudah dilakukan secara
global dan berbagai langkah telah
diambil, namun pengobatan masih
belum ditemukan. Jenis obat
untuk penanganan penyakit
Alzheimer seperti golongan
Rivastigmine, Galantamine dan
Donepezil dapat diperoleh secara
terbatas namun dampak dan efek
samping obat ini bervariasi pada
setiap orang dan tidak dapat
diprediksi. Orang-orang
menyatakan bahwa obat-obatan
ini hanya berdampak ringan pada
atensi, konsentrasi, dan
kemampuan berbicara.
Rivastigmine juga dianjurkan bagi
ODD Demensia Lewy Body dan
Parkinson.
Bagi ODD Alzheimer pada tahap
lanjut, tersedia satu golongan
obat, yaitu Memantine yang
mempunyai dampak ringan pada
kegiatan sehari-hari dan orientasi.

Dampak dan efek samping dari
obat ini juga berbeda pada setiap
orang dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya. Penanganan
demensia yang utama terdiri dari
usaha untuk memperlambat
diagnosa. Caranya adalah dengan
banyak bergerak, aktif dalam
aktivitas sosial selama mungkin,
hidup sehat serta perawatan dan
perhatian yang penuh respek dan
positif.
Harapan hidup pasca diagnosis
Seperti banyaknya tipe demensia
yang ada, terdapat harapan hidup
dengan jangka waktu yang
berbeda pula untuk
masing-masing tipe. Secara
umum, harapan hidup untuk ODD
adalah antara satu hingga dua
puluh tahun. Untuk penyakit
Alzheimer sebagai bentuk
demensia yang paling umum,
harapan hidup rata-rata adalah
delapan hingga sepuluh tahun.
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Mengajukan pertanyaan dan
menemukan jawaban
Diagnosa demensia bisa menjadi suatu kelegaan, karena
akhirnya jelas bagi Anda apa yang sedang terjadi.
Diagnosa itu juga bisa mengejutkan, karena itu bukan
merupakan suatu berita baik yang Anda terima.

Menerima penyakit ini
Menerima bahwa penyakit ini
mulai sekarang akan menjadi
bagian dari hidup Anda bukanlah
suatu hal yang mudah. Anda
berurusan dengan rasa tidak
percaya dan penyangkalan, dan
juga rasa marah pada penyakit
itu atau pada tubuh sendiri.
Kemurungan dan depresi bisa
muncul sebelum rasa tenang dan
pasrah diperoleh.
Segala sesuatu yang Anda
rasakan dan alami adalah hal
yang baik, itu memang wajar.
Berikanlah waktu dan perhatian
yang diperlukan.

Mengajukan pertanyaan
Wawasan tentang gejala dari
bentuk spesifik demensia,
perubahan pada kepribadian dan
sikap bisa membantu dalam
memahami apa yang terjadi.
Mempelajari penyakit ini berarti
mempelajari bahwa perubahan
sikap itu berasal dari demensia
dan bukan dari orangnya. Oleh
karena itu, beranikan diri untuk
mengajukan pertanyaan pada saat
kunjungan ke Caregivers Meeting
di daerah sekitar Anda atau
hubungi Alzheimer Indonesia di
www.alzi.or.id dan
www.alzined.org
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Di sini banyak teman-teman
senasib yang aktif berbagi
pengalaman dan bersama
mencari solusi. Juga disarankan
mengunjungi forum-forum di
internet. Internet adalah sebuah
keuntungan, karena sifatnya
sebagai media yang sabar. Anda
bisa kapan saja, pada waktu
yang sesuai, mengajukan
pertanyaan dan menemukan
jawaban.
Pertanyaan dari lingkungan
Wawasan dan pengetahuan
tentang bentuk spesifik dari
demensia yang sedang Anda
hadapi, juga penting untuk
bisa menjawab
pertanyaan-pertanyaan dari
lingkungan. Anak dan cucu tanpa
segan mengajukan pertanyaan
yang paling sulit. Tetangga dan
keluarga tidak tahu apa yang
terjadi dan tidak pernah datang
berkunjung. Jika mereka
mengetahui apa yang terjadi,
pasti mereka akan datang
kembali.

membuat tersadar dan mencoba
bisa menerimanya. ODD sering
kali merasa malu atau merasa
bersalah. Itu tidak perlu. Ini
menyangkut sebuah penyakit di
luar kekuasaan Anda.
Apabila Anda tidak mempunyai
diagnosa, namun punya dugaan
kuat, bagikan kekhawatiran ini
dengan anak-anak, teman atau
anggota keluarga lainnya.
Mungkin tidak semua orang akan
(mau) mengenalinya atau
memahaminya.
Apa yang dapat Anda lakukan?
• Dalam situasi ini pertemuan
keluarga sangatlah berguna untuk
semua pihak mengerti
sejelas-jelasnya situasi yang
terjadi.
• Keluarga bisa diminta untuk
mampir atau berakhir minggu
untuk mengalami sendiri apa
yang sedang terjadi.
• Jangan malu bertanya kepada
pakar seperti Asosiasi, Dokter
atau Klinik setempat.
“Ketika tahu istri saya
terdiagnosa demensia, saya
mengumpulkan
sahabat-sahabatnya untuk
menjelaskan apa yang sedang
terjadi”

Jadikan demensia sebagai
topik pembahasan
Membahas tentang sesuatu yang
akan menjadi bagian penting
dalam hidup Anda,
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Langkah demi langkah
Sebagian besar bentuk demensia memberikan waktu untuk
menemukan jalan bagaimana menghadapinya. Karena
demensia merupakan penyakit yang progresif, maka setiap
kali akan muncul fase baru di mana Anda harus bisa
menyesuaikan diri. Saran dari orang-orang yang terdiagnosis
demensia adalah agar kita tidak melihat terlalu jauh ke depan.
Berfokuslah pada fase yang tengah dihadapi dan cobalah
nikmati momen-momen baik dan indah yang ada.
Ada kalanya sebagai caregiver
sebaiknya untuk berpikir ke depan
dan mempersiapkan diri dengan
apa yang akan dihadapi.
Begitu sudah diketahui jelas apa
yang terjadi, konsultasikanlah ke
dokter umum atau jaringan
asosiasi ALZI (Kordinator Wilayah
/Korwil/Chapters) di wilayah
sekitar.

Misalnya:
• Mengatur jadwal perawatan
caregivers
• Mengatur keuangan, dan lainnya.
• Buatlah daftar yang perlu
dikerjakan. Daftar ini membantu
kalian untuk mengetahui segala
sesuatu yang cepat atau lambat
harus diurus.
Penting untuk diketahui bahwa
dalam sebagian besar kasus,
diagnosis diperlukan untuk
mengurus perawatan dan bantuan
lebih lanjut.

Setelah mendapat diagnosis
sebaiknya segera ambil berbagai
keputusan bersama karena hal ini
tidak lagi bisa dilakukan dalam
fase selanjutnya.

15

Pengalaman dan Saran dari ODD untuk sesama ODD

Apabila kita terkena demensia
Apapun jenis demensia yang Anda hadapi ini adalah penyakit
gangguan otak yang sampai saat ini belum bisa disembuhkan.
Penyakit ini menyebabkan Anda tidak sempurna lagi dalam
beberapa hal tapi bukan berarti Anda "gila". Meskipun kadang
isi kepala Anda terlihat seperti kosong, Anda masih dapat
melakukan banyak hal dan masih banyak tantangan yang
dapat Anda lakukan. Anda tidak perlu merasa sendirian untuk
melakukan segala hal. Orang-orang tercinta di sekitar Anda
akan membantu semampu mereka dan melakukan perjalanan
bersama dengan Anda.

“Ketika daya ingatmu berkurang,
anggaplah itu adalah tantangan”
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Apakah yang terjadi dalam otak?
Ada berbagai jenis gangguan
yang menyerang bagian otak
yang berbeda-beda
• Sebagian besar (70%) dari
penyakit ini berawal dari
terserangnya bagian otak yang
menyimpan ingatan jangka
pendek, khususnya informasi
yang baru diterima otak.
• Ada pula yang menyerang
bagian otak yang mengatur
bagaimana Anda berbicara dan
berbahasa. Anda tidak dapat
mengucapkan suatu kata atau
lupa arti kata tersebut.

• Dapat juga berawal dari bagian
otak yang mengatur perilaku dan
emosi. Orang di sekitar Anda tidak
lagi mengenali Anda sebagaimana
sebelumnya atau tidak lagi sama
seperti sedia kala.
Karena kerusakan yang terjadi,
Anda tidak lagi dapat melakukan
kegiatan sebagaimana sebelumnya
Anda dapat lakukan.
Hal tersebut tentunya sangat
menyakitkan dan menyedihkan
untuk Anda sendiri, begitu juga
untuk orang-orang di sekeliling
Anda. Meskipun ada rasa sedih
dan sakit, tidak seorang pun perlu
merasa malu karenanya.
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Anda ingin tetap mengendalikan
hidup Anda
Walaupun Anda hidup dengan
demensia, Anda ingin
mempertahankan harga diri Anda
dan penting untuk tetap
memegang kendali selama
mungkin. Cobalah untuk
memperjelas hal-hal yang bisa
Anda lakukan dan mengutarakan
hal-hal yang menyulitkan buat
Anda. Ini bukanlah hal yang
buruk untuk dilakukan. Sebagai
contoh, Anda bisa mengatakan:
“Saya tidak mengingat kamu,
meskipun kita mungkin sudah
lama kenal. Bisakah kamu
menceritakan siapa kamu dan
bagaimana kita berkenalan?
Dengan begitu, kamu bisa
membantu saya.”

Melanjutkan partisipasi berarti
Anda berani untuk terlibat dalam
percakapan dengan keluarga dan
teman-teman, juga dengan dokter
dan pihak-pihak berwenang. Coba
katakan kepada diri sendiri apa
yang dirasakan dan bicarakan
sebanyak mungkin. Pastikan
bahwa mereka berbicara dengan
Anda dan bukan tentang Anda.
Biarkan mereka mengetahui bahwa
tidak ada yang salah dengan
pendengaran Anda dan Anda tetap
ingin dihargai.
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Tips untuk tetap aktif dan tetap
terlibat dalam kegiatan-kegiatan
ODD atau lansia
Secara harfiah dan kiasan, tetap bergerak dapat membantu otak
tetap sehat dan fit. Semoga ide-ide ini menginspirasi kita:
• Pilihlah kegiatan yang Anda
inginkan, yang tidak terlalu
mudah dan tidak terlalu sulit
buat Anda.
Contoh: Jika Anda mempunyai
kesulitan dengan membaca
sebuah buku, pilihlah sebuah
audiobook atau mintalah
dibacakan. Mendengarkan juga
memerlukan konsentrasi, tapi
lebih mudah memahaminya.

Anda dapat mencari informasi
dari kegiatan kegiatan ODD.
Dari informasi informasi itu Anda
dapat menemukan contohcontoh dari orang orang
demensia yang aktif sebagai
tenaga sukarelawan.
Anda dapat mencari kegiatan apa
yang cocok, bermanfaat dan
menyenangkan.

• Cari sesuatu yang dapat
memberi semangat dalam
hidup Anda.
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Coba lihat hobi dan pekerjaan
yang pernah Anda lakukan.
Misalnya hobi membetulkan
barang, mungkin Anda dapat
membantu di sebuah sekolah
sebagai tenaga sukarelawan.
Anda dapat mengerjakan
pekerjaan yang ringan dan
membetulkan apa yang rusak.
Atau, jika Anda dulu bekerja di
bidang pembukuan di sebuah
kantor, mungkin Anda dapat
membantu administrasi di
sebuah organisasi sosial.
Tetaplah lakukan pekerjaan
sehari-hari yang biasa Anda
lakukan. Misalnya membersihkan
rumah atau membantu
memasak, menyediakan kopi
atau teh sendiri walaupun tidak
persis seperti dulu lagi.

Jika kuat berjalan, lakukan
jalan-jalan di sekeliling lingkungan
yang Anda kenal dengan baik.

Jika permainan kartu seperti
Bridge terlalu sulit buat Anda
karena harus banyak mengingat,
cari permainan kartu yang
mudah atau pilihlah kelompok
hobi yang disukai dan mintalah
kepada anak atau cucu untuk
menolong.

Kunjungi pertemuan kelompok
Alzheimer di sekitar tempat tinggal
bersama pasangan, anak atau
cucu. Di sini tempat pertemuan
ODD dan keluarganya dan
biasanya tidak dipungut biaya
atau berkontribusi sukarela
sebagai donasi.

Setiap hari kira-kira setengah jam
keluar rumah, karena udara segar
dan sinar matahari adalah
penting untuk kesehatan tubuh
dan spiritual.
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Saran dari sesama
Orang Dengan Demensia (ODD)
Bersikap terbuka. Jangan merasa malu atau merasa bersalah.
Demensia adalah penyakit yang ‘mengerikan’ dan intinya
bagaimana Anda semaksimal mungkin tetap mampu menikmati
kehidupan. Dalam hal ini Anda bisa mengupayakannya sendiri.
Bob adalah ODD dan secara
berkala masih memberikan
kursus di sebuah sekolah
menengah atas.
Katanya: “Yang penting
disadari bahwa Anda tidak
menganggap diri sendiri
sebagai sang korban”
“Anda perlu menggali apa
yang Anda punya dan
membuatnya berguna untuk
orang lain. Jika daya ingatan
Anda berkurang, ambil itu
sebagai tantangan”
“Jangan memperbesar
‘kasus’. Misalnya, Anda lupa
dimana meletakkan kunci,
jangan kemudian menganalisa
nya terlalu dalam,
mengkaitkannya dengan
sebab dan akibat dari
penyakit demensia.
Akan menjadi beban berat,
jika itu yang Anda lakukan.
Intinya amati situasi Anda
saat ini dan coba mengatasi
sebaik-baiknyanya”

“Tanyalah ke saya apa yang
saya inginkan dan butuhkan.
Jika saya sulit
menyampaikannya karena
‘lupa’ kata-katanya,
tolong bersabar”
“Percayalah pada
orang-orang disekitar Anda
jika ingatanmu tidak bisa
diandalkan lagi. Jangan
merasa tidak enak hati jika
Anda minta bantuan kepada
mereka dan bersyukurlah
dengan kepedulian dan kasih
mereka”
“Maukah kamu mengajukan
pertanyaan satu persatu? Jika
tidak, akan membuat saya
sulit untuk mencernanya”
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Di mana bisa mendapat bantuan?
Anda bisa datang ke Caregivers
Meeting (pertemuan rutin untuk
caregivers, pendamping ODD,
keluarga, dan berbagai tenaga
kesehatan) di kota Anda atau
kunjungi www.alzi.or.id.dan
www.alzined.org dan
mengunjungi Forum di internet
kapan pun anda inginkan.
Keuntungan dari internet adalah
keleluasaan waktu. Anda bisa
terhubung kapan saja untuk
mengajukan pertanyaan, atau
menjawab pertanyaan dari orang
lain. Dengan kebersamaan Anda
akan banyak tahu masalah.

Alzheimer Indonesia berdiri untuk
kepentingan Orang Dengan
Demensia beserta keluarga dan
caregivernya.
Kami membutuhkan dukungan
Anda untuk itu.
Ada kelompok diskusi yang
berbeda dimana Anda dapat
bertemu dengan orang lain,
Anda dapat membagi
pengalaman dan memberikan
pendapat Anda tentang
topik-topik tertentu.

23

Bersama-sama
kita tahu lebih banyak!

Aktivitas yang dapat
dilakukan bersama
Demensia bukan berarti bahwa Anda harus bersembunyi
di balik pintu. Mungkin terdengar mudah dikatakan, tetapi sulit
dilaksanakan. Ini adalah saran terbaik untuk tetap bugar tubuh dan
otak, dan itu berlaku untuk semua orang!

• Berolahraga setiap hari mungkin
adalah sesuatu yang berlebihan,
tetapi cobalah untuk berada di
luar setiap hari selama satu jam.
Siang hari dengan atau tanpa
sinar matahari, membuat jam
biologis dan memiliki efek positif
pada konsentrasi, kewaspadaan
dan suasana hati.

• Temukan inspirasi di bidang yang
disukai dan hobi. Apabila koleksi
perangko sudah tidak
memungkinkan lagi, kegiatan
mencopot perangko dari amplop
juga sudah cukup.
• Libatkan kegiatan bersama
anak-anak dan cucu. Mereka sering
banyak ide dan cukup baik untuk
mengambil tablet/iPad atau album
dan bersama-sama melihat foto dan
menonton video.

• Mainkan games secara teratur
(dua kali per minggu sudah
cukup) satu papan permainan
atau menyusun puzzle.
Jangan yang terlalu sulit, tetapi
• Berkebun atau melakukan
yang pasti juga tidak terlalu
pekerjaan rumah tangga juga baik
sederhana dan kekanak-kanakan. untuk bergerak. Jika menggali tanah
saat berkebun dirasa terlalu berat,
cukup dengan membersihkan atau
mencabut alang-alang juga sudah
memberi banyak kepuasan.

25

Aktivitas yang dapat
dilakukan sendiri
Sebagai caregiver utama atau kedua, sangat penting untuk merawat
diri Anda sendiri dengan baik. Tetaplah melakukan hal-hal pribadi dan
secara sadar memberikan tempat untuk itu. Biarkan ODD yang Anda
urus untuk bisa melakukan beberapa kegiatannya sendiri tanpa Anda
harus merasa bersalah dan merasa bebas untuk membiarkan orang
lain mengurusnya sehingga Anda bisa bekerja, berolahraga,
pergi keluar atau pergi berlibur.
• Menari memberi kesempatan
dan kesenangan bersama-sama,
tetapi tentu juga untuk diri sendiri.
Buatlah daftar putar lagu-lagu
favorit dan kenangan di Spotify
atau daftar music di HP/Laptop
Anda.

• Datanglah ke Caregivers
Meeting (Support Group) di
daerah Anda. Disana Anda
menemukan contohnya ODD
yang aktif sebagai sukarelawan.
Mereka melakukan pekerjaan
yang nyaman dalam hidup,
sesuatu yang berarti untuk
masyarakat dan mereka dapat
bersenang-senang dengan apa
yang mereka lakukan.

• Dengan sistem GPS Anda dapat
berjalan dan bersepeda sendiri
untuk waktu yang selama
mungkin. Di sebagian besar
ponsel pintar sudah terdapat
sistem GPS, tetapi ada juga
sistem yang tidak diperlukan ada
di ponsel, seperti ikat pinggang
atau jam tangan.

• Memasak nasi, membersihkan
sayuran, membuat kopi dan teh,
menyapu rumah dan mencuci,
melipat baju masih dapat
dilakukan dengan baik jika Anda
menyesuaikan tuntutan
kesempurnaannya. Tidak
menjadi masalah bahwa semua
tidak sempurna tetapi tetap
beraktivitas.
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Berinteraksi dengan
Instansi terkait
Alzheimer Indonesia bekerja sama membantu ODD, Caregivers,
Rumah Sakit, Dokter dan beberapa instansi pemerintah serta berperan
untuk membangun pusat informasi semua instansi perawatan dan
bantuan untuk ODD di Indonesia.

Kiat-kiat untuk
menghubungi instansi
Siapkan percakapan dengan
pihak instansi. Buat daftar dari
data yang Anda miliki. Seperti
biodata dari ODD, caregiver
utama dan riwayat medis dari
Rumah Sakit atau Dokter.
Jaga orang yang berada di
seberang meja untuk berbicara
dengan kalian berdua dan bukan
hanya mengarahkan percakapan
dengan satu orang saja.
Jika sulit, tanyakan Relawan ALZI
atau Kordinator Wilayah setempat
atau seseorang dari lingkungan
Anda untuk membantu dengan
mempersiapkan percakapan.
Perlu diingat, Anda adalah orang
yang paling mengerti situasi di
antara kalian berdua. Tidak ada
yang tahu apakah itu perlu selain
Anda sendiri.
BRencanakan perawatan bersama
instansi terkait yang terdekat
dengan Anda
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yang di dalamnya terdapat
keinginan perbaikan kebutuhan
hidup dan perawatan Anda. Ini akan
menjadi pegangan dalam
merencanakan pengaturan
perawatan dan juga dukungan
terhadap ODD dan caregiver.
Lingkungan hidup yang aman dan
dipercaya adalah kondisi penting
untuk dapat terus hidup mandiri
selama mungkin.
Terkadang memang amat sulit
untuk mendapat dukungan yang
tepat namun jangan menyerah.
Lihat apakah ada orang di dalam
lingkungan Anda yang bisa
menemani pergi ke instansi, atau
sesuatu yang dapat Anda cari.
Orang-orang akan bersedia
membantu, tetapi mereka tak akan
pernah tahu jika Anda tidak
memintanya.
Beranikan untuk bertanya!

Bantuan, Saran dan Kontak
sesama Rekan
- www.alzi.or.id
- www.alzined.org
- Caregivers Meeting di lebih dari 20 kota di seluruh Indonesia
- Koordinator Wilayah di seluruh kota di Indonesia
(dapat dilihat di website)
- ALZI Caregivers Whatsapp Group

Buku tentang Demensia
- Ketika Ibu Melupakanku – DY Suharya & Dian Purnomo
- Jejak Ingatan – Alzheimer’s Indonesia/On Track Media Indonesia
- Aku bersyukur ibuku pikun – Chilli Pojoh/Irna Permanasari
- Stop Pikun di Usia Muda – dr Yuda Turana SpS
- Investasikan Otak Anda – dr Yuda Turana SpS
- Elphie Gajah Pengingat – Gery Puraatmadja dkk
- Kumpulan Memoar Demensia di Rumah Kami – Nuria Soeharto dkk
- Still Alice – Lisa Genova

Partner Alzheimer Indonesia
Kontak via Alzheimer Indonesia dan Alzheimer Indonesia Nederland.
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10 Gejala Umum Demensia

Sulit melakukan kegiatan yang familiar

Gangguan daya ingat

Sulit fokus

Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, lupa
janji, menanyakan dan menceritakan hal yang sama
berulang kali, lupa tempat parkir di mana (dalam
frekuensi tinggi).

Sulit melakukan aktivitas, pekerjaan sehari-hari, lupa
cara memasak, mengoperasikan telfon, handphone,
tidak dapat melakukan perhitungan sederhana,
bekerja dengan waktu yang lebih lama dari biasanya.

Disorientasi

Kesulitan memahami visuospasial

Bingung akan waktu (hari/tanggal/hari penting),
bingung di mana mereka berada dan bagaimana
mereka sampai di sana, tidak tahu jalan pulang
kembali ke rumah.

Menaruh barang tidak pada tempatnya
Lupa di mana meletakkan sesuatu, bahkan kadang
curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan
barang tersebut.

Sulit untuk membaca, mengukur jarak, menentukan
jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah
sendiri di cermin, menabrak cermin saat berjalan,
menuangkan air di gelas namun tumpah dan tidak
tepat menuangkannya.

Salah membuat keputusan
Berpakaian tidak serasi, misalnya memakai kaos kaki
kiri berwarna merah, kaos kaki kanan berwarna biru,
tidak dapat memperhitungkan pembayaran dalam
bertransaksi dan tidak dapat merawat diri dengan baik.

Perubahan perilaku dan kepribadian
Emosi berubah secara drastis, menjadi bingung, curiga,
depresi, takut atau tergantung yang berlebihan pada
anggota keluarga, mudah kecewa dan putus asa baik
di rumah maupun dalam pekerjaan.
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Seringkali sulit untuk merencanakan atau
menyelesaikan tugas sehari-hari, bingung cara
mengemudi, sulit mengatur keuangan.

Gangguan berkomunikasi
Kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat,
seringkali berhenti di tengah percakapan dan bingung
untuk melanjutkannya.

Menarik diri dari pergaulan
Tidak memiliki semangat ataupun inisiatif untuk
melakukan aktivitas atau hobi yang biasa dinikmati,
tidak terlalu semangat untuk berkumpul dengan
teman-temannya.

Bagaimana Anda dapat
menjadi bagian dari
lingkungan ramah demensia?
1. Jika tinggal dengan ODD (Orang Dengan Demensia)
Ingat, Anda tidak sendiri! banyak sekali di lingkungan kita yang
mempunyai nasib yang sama dan ingin berbagi dukungan dalam
bentuk apapun. Keluarga, dokter, teman dan organisasi terkait akan
selalu berusaha membantu di mapaun Anda berada. Sehingga bisa
berbagi cerita dan tips untuk saling melengkapi.
2. Sebagai Caregiver atau orang yang mengasuh ODD
Mengasuh, menemani ODD adalah tantangan yang besar,
bagaimanapun itu akan lebih mudah dan ringan jika Anda mengurus
dan memperhatikan diri sendiri juga. Mengurus fisik dan mental diri
sendiri juga sangat penting. Karena ini akan membawa perubahan
lebih signifikan kepada ODD, Anda dan hubungan antara kalian.
3. Sebagai lingkungan masyarakat
ODD dan caregiver-nya sering hidup terisolasi dan merasa terisolasi.
Lingkungan yang ramah demensia sudah mulai digalakkan di seluruh
dunia. Dengan cara membantu dan membangun masyarakat
lingkungan dan komunitas ramah demensia yang kuat.
4. Sebagai Individu
Pola hidup yang sehat akan menghasilkan kualitas hidup yang lebih
baik. What's good for the heart is what's good for the brain. Jadi,
Lakukan hal-hal yang membuat hati senang. Hidup dengan seimbang
antara fisik, mental dan emosional akan mengurangi resiko terkena
gejala Demensia Alzheimer nantinya.
5. Sebagai Perusahaan dan Pemerintah
Kita musti bangga karena pemerintah Indonesia lewat Menteri
Kesehatan pada Maret 2016 telah mencanangkan Strategi Nasional
Demensia. Ini membuktikan negara Indonesia punya rencana untuk
membantu masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup ODD dan
lingkungannya.
Baik sebagai perusahaan dan pemerintah. Anda dapat bekerja sama
untuk mendukung kegiatan-kegiatan organisasi setempat.
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"Kita semua akan menua, tidak ada keraguan
tentangnya. Bagaimana kita mempersiapkan diri
menghadapi bertambahnya usialah yang akan
membedakan kita. Jangan Maklum Dengan Pikun!
Kenali gejala Demensia Alzheimer dari sekarang
demi peningkatan kualitas hidup kita semua."
DY SUHARYA - Founder Alzheimer Indonesia
Regional Director Alzheimer’s Disease International Asia Pacific

“Anda tahu, orang menjadi frustasi karena orang yang
mereka cintai terkena Alzheimer, Oh, dia tidak mengenali saya
lagi, bagaimana saya bisa mengurus orang ini, jika mereka
tidak mengenali saya? Mereka bukan orang yang sama.
Mereka adalah orang yg sama, tetapi mereka terkena
Alzheimer. Dan bukan salah mereka,
mereka terkena Alzheimer”
SYLVIA ZEIN,
Diaspora Indonesia senior di Amsterdam
Champions Alzheimer Indonesia Nederland

"Bukan orang yang Anda kasihi berubah perilakunya,
namun demensia yang mengubah perilakunya"
YUDA TURANA, MD, PhD. (Neurologist)
Atma Jaya Neuroscience and Cognitive Center (ANCC)
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia
Pembina & Anggota Scientific Committee Alzheimer Indonesia

“Ada misteri yang terkadang tidak bisa terungkap kenapa
harus orang yang kita sayangi dan mengapa harus kita yang
merawat. Coba sempat tanyakan pada diri kita sendiri, jika
kita yang menjadi mereka. Dan mengapa kita mau
melakukannya. Temukan jawabannya sedikit dari buku ini dan
selamat mendapat berkat yang luar biasa.”
RATU TITA QP,
Caregiver Utama selama 5 tahun dari ayahanda
almarhum Bapak Imam Sudja'i Malang, Jawa Timur
Koordinator Wilayah Alzheimer Indonesia Malang

Stichting Alzheimer Indonesia Nederland
www.alzined.org

www.alzi.or.id

