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Demensia 

Demensia baru-baru ini menarik perhatian banyak orang karena Prof. Charles Kao, 

seorang pemenang Hadiah Nobel di bidang fisika dan ayah dari teknologi serat optik, 

menderita penyakit demensia. Penyakit Alzheimer, jenis demensia yang paling 

umum, menyerang lebih dari 70% pasien penderita demensia. Usia lanjut tidak selalu 

menyebabkan demensia. Namun, para manula memiliki tingkat risiko yang lebih 

tinggi untuk mengidap gangguan kesehatan ini. Di Hong Kong, diperkirakan bahwa 5 

hingga 8 orang per 100 orang yang berusia di atas 65 tahun mengalami demensia. 

Selain itu, 20-30% dari orang yang berusia di atas 80 tahun mengalami demensia 

dengan berbagai stadium yang berbeda-beda. 

Meskipun saat ini belum ada obat untuk mengatasi demensia, para penderita 

demensia bisa mempertahankan fungsi otak mereka dan memperlambat degenerasi 

dengan mengonsumsi obat-obatan jika gejala penyakit ini bisa terdeteksi lebih awal. 

Karena penderita demensia akan kehilangan ingatan secara bertahap, sampai bisa 

melupakan nama mereka sendiri, mereka akan mengalami kesulitan untuk merawat 

diri sendiri. Mereka membutuhkan dukungan dan perhatian dari anggota keluarga 

untuk mengatasi penyakit ini secara bersama-sama. 

(Terima kasih kepada Dr. K H LAU, Mitra Konsultan, Departemen Psikiatri, Rumah 

Sakit Queen Mary, yang telah mengulas dan meninjau informasi pada halaman ini.) 
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1. Apa itu Demensia? 

Demensia adalah jenis penyakit gangguan otak. Sel-sel otak akan mati secara 

bertahap seiring dengan bertambahnya usia. Namun, sel-sel otak penderita 

demensia akan mati dengan cepat dan volume otak mereka akan menyusut, 

menyebabkan kerusakan parah terhadap fungsi otak.  Pasien penderita demensia 

bukan saja bisa menjadi pelupa, tetapi juga memiliki masalah dengan pemahaman, 

bahasa, pembelajaran, perhitungan, dan penilaian. Kepribadian dan perilaku mereka 

juga bisa berubah. 

Ada tiga kategori utama demensia:  

 

 Penyakit Alzheimer (AD) merupakan jenis demensia yang paling umum. 

Penyebab AD belum diketahui dengan jelas saat ini, dan merupakan proses 

degenerasi yang progresif.  

 Demensia vaskular dipicu oleh stroke dan gangguan serebrovaskular yang 

menyebabkan kerusakan otak. Degenerasi bisa terjadi secara tiba-tiba dan 

cepat. 20% dari pasien penderita demensia termasuk ke dalam kategori ini.  

 Jenis lain dari demensia bisa disebabkan oleh depresi, kurangnya asupan 

nutrisi, hipotiroidisme, dan keracunan obat. Dalam kasus ini, pasien bisa 

meringankan kondisi kesehatan mereka dengan pengobatan tertentu. 

Beberapa demensia bisa disebabkan oleh gangguan lain seperti penyakit 

Parkinson dan AIDS, dll. 

 

2. Apa saja faktor risiko Demensia? 

 Usia: Demensia umumnya terjadi pada orang yang berusia di atas 65 tahun. 

Risiko demensia meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya 

usia.  

 Riwayat kesehatan keluarga: Orang yang memiliki riwayat kesehatan keluarga 

yang pernah menderita demensia memiliki faktor risiko yang lebih besar.  

 Jenis kelamin: Demensia lebih sering terjadi pada wanita, sebagian besar 

terjadi karena wanita hidup lebih lama daripada pria.  

 Gaya hidup: Orang yang menderita tekanan darah tinggi, kadar kolesterol 

yang tinggi atau diabetes, dll, memiliki faktor risiko yang lebih tinggi terkena 

demensia jika mereka tidak mengambil langkah-langkah untuk 

mengendalikan kondisi kesehatan mereka.  
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 Gangguan kognitif: Orang dengan gangguan kognitif karena berbagai macam 

gangguan atau faktor lainnya memiliki faktor risiko yang lebih tinggi terkena 

demensia di tahun-tahun selanjutnya.  

 Tingkat pendidikan: Penelitian telah menunjukkan bahwa orang dengan 

tingkat pendidikan yang lebih rendah memiliki faktor risiko yang lebih tinggi 

terkena demensia. Mungkin saja orang yang berpendidikan tinggi melakukan 

lebih banyak latihan mental, yang melindungi otak mereka dari proses 

degenerasi.  

  

http://www.smartpatient.ha.org.hk


  
 

 
DEMENTIA / Indonesian 

Copyright ©  2016 Hospital Authority. All rights reserved 4 
 

2. Bagaimana cara untuk mencegah Demensia? 

Sejauh ini, belum ada cara yang diketahui bisa mencegah penyakit Alzheimer. 

Namun, langkah-langkah berikut ini bisa membantu mengurangi risiko dan 

memperlambat proses degenerasi otak pada para manula: 

- Pertahankan keaktifan mental 

Kegiatan yang merangsang mental, seperti membaca dan bermain catur, bisa 

melindungi Anda dari demensia atau meningkatkan kemampuan Anda untuk 

mengatasi perubahan yang berkaitan dengan demensia. Tampaknya permainan 

mahyong merupakan kegiatan yang merangsang mental seseorang. Namun, jika 

Anda telah memainkan mahyong sejak muda, maka permainan tersebut akan 

menjadi latihan refleks semata dan bukannya latihan mental, dan mungkin tidak 

terlalu efektif untuk mencegah demensia. 

- Pertahankan pola makan yang sehat  

Pola makan yang seimbang bisa menjaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi 

kemungkinan tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol yang tinggi, sehingga 

menurunkan risiko demensia vaskular. Studi menunjukkan bahwa pola makan 

dengan mengurangi konsumsi daging dan meningkatkan konsumsi ikan, sayuran, dan 

minyak zaitun bisa mengurangi risiko demensia secara signifikan. 

- Cukupi asupan vitamin B12, C, dan E 

Kurangnya vitamin B12 bisa menyebabkan demensia. Jika Anda tidak mengonsumsi 

banyak ikan, daging, telur atau susu, maka Anda harus mengonsumsi suplemen 

vitamin B12. Vitamin C & E merupakan antioksidan yang bisa melindungi neuron dan 

pembuluh darah untuk mencegah demensia. 

- Berolahraga secara teratur 

Selain tetap aktif secara mental, olahraga secara teratur juga bisa membantu 

mengurangi risiko demensia. 

- Hindari rokok dan penyalahgunaan alkohol 

Keluar dari kebiasaan buruk ini untuk mencegah kerusakan pembuluh darah dan 

organ tubuh lainnya. 

  

3. Apa penyebab Demensia? 

Penyebab demensia belum bisa diidentifikasi hingga saat ini. Penelitian telah 

menunjukkan bahwa dua jenis perubahan sel otak biasanya terjadi pada penderita 

demensia. Perubahan ini termasuk plak (gumpalan protein yang biasanya tidak 
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berbahaya yang disebut beta-amiloid) dan kusut (serat yang kusut, terdiri dari 

protein abnormal yang disebut protein tau). Keduanya bisa menyebabkan kematian 

sel otak. Namun, penyebab kondisi ini masih belum diketahui hingga saat ini.  

Selain itu, demensia bisa terjadi ketika pembuluh darah di otak rusak, baik karena 

tersumbat atau pecah, yang menghalangi pasokan darah ke otak. Orang yang 

mengalami stroke ringan (berskala kecil atau bersifat sementara) mungkin tidak 

menyadari bahwa pembuluh darah dan sel-sel otak mereka sudah rusak, dan 

memiliki faktor risiko terkena demensia yang lebih tinggi. 

Beberapa demensia, seperti yang disebabkan oleh kurangnya vitamin B12 karena 

menjadi vegetarian untuk jangka waktu yang lama, mungkin bisa disembuhkan 

dengan pengobatan tertentu. 
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4. Apa saja gejala-gejala Demensia? 

Pada umumnya, kita percaya bahwa daya ingat menurun seiring dengan 

bertambahnya usia; oleh karena itu, demensia bisa saja tidak dikenali dengan baik 

pada stadium awal penyakit. Jika Anda melihat bahwa anggota keluarga atau teman 

Anda mengalami dua dari gejala-gejala berikut ini, cobalah untuk membujuknya pergi 

ke dokter sesegera mungkin. Jika diperlukan, dokter akan merujuknya ke spesialis 

untuk tindakan pemeriksaan lebih lanjut.  

Gejala demensia mencakup:   

 Kehilangan ingatan jangka pendek dan sering melupakan percakapan atau 

janji, yang bisa memengaruhi aktivitas atau kemampuan kerja sehari-hari  

 Kesulitan dalam melakukan tugas biasa sehari-hari  

 Masalah berbahasa, kesulitan berkomunikasi dengan orang lain  

 Penilaian yang buruk  

 Disorientasi waktu dan tempat. Bingung tentang waktu, tanggal atau tempat  

 Masalah dengan pemikiran dan perhitungan  

 Perubahan suasana hati dan perilaku  

 Kehilangan inisiatif  

 Lupa tempat menaruh barang-barang  

 Perubahan kepribadian 

  

5. Bagaimana cara untuk mendeteksi dan mendiagnosis Demensia? 

Untuk memastikan kemungkinan kondisi lainnya yang bisa menyebabkan gejala yang 

sama, dokter akan melakukan serangkaian tes untuk mendiagnosis demensia serta 

melakukan anamnesis dan pemeriksaan kondisi mental secara terperinci.  

 Tes darah: untuk membantu memastikan adanya gangguan lain seperti 

hipotiroidisme atau kekurangan vitamin B12, dll.  

 Evaluasi perilaku dan uji kognitif: Sejumlah tes terstruktur untuk mengukur 

ingatan dan keterampilan mental, untuk menentukan apakah ada penyakit 

demensia.  

 Pemindaian MRI (pencitraan resonansi magnetik): Menggunakan medan dan 

gelombang radio magnetik untuk membuat citra otak secara terperinci, untuk 

membantu mengidentifikasi ukuran dan perubahan struktural otak serta 

masalah lainnya, seperti gumpalan darah atau tumor di otak.  

 Pemindaian PET (Tomografi Emisi Positron): Jenis pencitraan yang bisa 
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mendeteksi kelainan beta-amiloid di otak. Pemindaian ini dilakukan dengan 

menyuntikkan sejumlah kecil zat radioaktif (pelacak) ke dalam vena. Pelacak 

diangkut menuju otak untuk mendeteksi beta-amiloid. Pemindaian ini 

membantu untuk mengevaluasi tingkat keparahan kondisi kesehatan dan 

respons pasien terhadap obat-obatan. 
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6. Apa tindakan pengobatan terhadap Demensia? 

Saat ini, belum ada obat yang pasti untuk menyembuhkan penyakit demensia. 

Namun, ada dua jenis pengobatan yang bisa membantu menunda kematian sel otak 

dan memperlambat penurunan kognitif. 

 Penghambat kolinesterase 

Obat-obatan ini mencakup donepezil, rivastigmine, dan galantamin 

Bekerja dengan meningkatkan kadar neurotransmitter yang terlibat dalam 

fungsi otak. Obat-obatan ini tampaknya sangat bermanfaat bagi orang-orang 

yang menderita demensia stadium awal hingga menengah. Efek samping yang 

bisa terjadi berupa diare, mual, dan muntah. 

 Memantin 

Obat ini melindungi sel-sel otak terhadap aktivitas glutamat yang tidak 

normal, sejenis neurotransmitter yang terlibat dalam fungsi otak. Diyakini 

bahwa glutamat dalam kadar yang tinggi bisa menyebabkan kerusakan sel-sel 

otak. Memantin membantu memperlambat kerusakan demensia bagi 

orang-orang yang menderita demensia stadium menengah hingga berat 

dengan mengatur aktivitas glutamat. Kadang-kadang dokter bisa meresepkan 

memantin bersama dengan penghambat kolinesterase untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik. Efek samping yang bisa terjadi berupa pusing dan rasa 

cemas.  

Dokter juga mungkin meresepkan obat untuk membantu memperbaiki gejala 

kesehatan yang ada, seperti insomnia, rasa cemas, depresi, halusinasi, dan delusi, dll. 

Selain itu, ada terapi non-obat lainnya yang efektif bagi para penderita demensia. 

Terapi ini mencakup terapi orientasi realitas, pelatihan kognitif, stimulasi 

multi-indera, psikologis, dan perilaku. Terapi ini bisa meningkatkan suasana hati dan 

perilaku pasien, meningkatkan fungsi kerja dan keterampilan yang tersisa, serta 

membantu kemandirian mereka dalam hidup sehari-hari. 

  

7. Apa komplikasi dari Demensia? 

Penderita demensia merasakan degenerasi fungsi kognitif, daya ingat, kemampuan 

berpikir dan berbahasa secara bertahap. Pada akhirnya, mereka tidak akan bisa 

mengurus diri sendiri dan sangat tergantung kepada orang lain, hingga hanya bisa 

terbaring di tempat tidur. Para penderita demensia mengalami pola masalah dan 

kecepatan penurunan kemampuan yang berbeda-beda. Demensia umumnya 
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diklasifikasikan menjadi tiga stadium utama. Stadium awal bisa berlangsung sekitar 3 

tahun dan stadium menengah bisa berlangsung selama 3 tahun lagi.  

Gejala dalam stadium menengah meliputi: 

 Respons yang lambat  

 Penurunan kemampuan analitik  

 Kehilangan daya ingat yang parah, tidak mampu untuk mengurus diri sendiri 

dan tergantung kepada orang lain  

 Mengalami hambatan untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan 

baru  

 Masalah berbahasa  

 Menjadi emosional, mudah marah, dan mengalami masalah kejiwaan seperti 

halusinasi atau delusi  

 Berkeliaran di jalan, bingung tentang siang dan malam hari 

Orang dengan demensia berat bisa saja: 

 Tidak bisa memahami atau berkomunikasi dengan orang lain  

 Tidak bisa mengenali anggota keluarga  

 Tidak bisa melakukan kegiatan biasa sehari-hari, seperti makan dan mandi  

 Kehilangan kendali usus dan kandung kemih  

 Mengalami kesulitan untuk menelan, berjalan, atau bahkan hanya bisa 

terbaring di tempat tidur 
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8. Bagaimana cara untuk merawat pasien penderita Demensia? 

Pasien penderita demensia membutuhkan dukungan dan perhatian dari anggota 

keluarga mereka. Tim medis akan memandu anggota keluarga untuk merawat pasien. 

Ada kelompok pasien dan organisasi amal yang menyediakan kursus pelatihan bagi 

anggota keluarga. Berikut adalah beberapa kiat untuk merawat penderita demensia: 

(A) Perawatan harian  

 Menetapkan jadwal bagi pasien, agar pasien tidak bingung karena kehilangan 

daya ingat. Misalnya, menetapkan waktu makan dan jadwal kegiatan. Cobalah 

untuk menghindari kegiatan yang drastis di malam hari. 

 Pilih hal-hal yang pasien sukai, seperti pakaian dan makanan. 

 Bantu pasien untuk merawat kebersihan diri dan kerapiannya. Dorong pasien 

untuk melakukan hal-hal sederhana seperti berpakaian dan menyikat gigi. 

Bantu pasien hanya bila diperlukan.  

 Pilih pakaian yang mudah dikenakan oleh pasien, seperti pakaian dengan 

jumlah kancing yang sedikit. Tempatkan tanda di lemari atau laci sehingga 

pasien bisa mengambil berbagai hal dengan mudah. 

(B) Lingkungan 

 Gunakan tanda yang berukuran besar dan jelas untuk membantu pasien 

mengenali tempat dan waktu, seperti jam dan kalender yang berukuran 

besar.  

 Tempatkan lampu di rumah atau di samping tempat tidur, sehingga pasien 

tidak akan merasa cemas saat bangun di tengah malam. Lampu ini juga bisa 

mencegah pasien tersandung.  

 Cobalah untuk tidak mengubah lingkungan sekitar rumah, terutama kamar 

mandi, toilet, dan dapur.  

 Jangan pindah rumah, karena lingkungan yang baru bisa menyebabkan rasa 

bingung dan takut. 

(C) Teknik komunikasi  

 Berbicara secara perlahan kepada pasien. Gunakan kalimat pendek dan 

langsung. Katakan satu titik kunci saja dalam satu kalimat. Jangan membuat 

hal-hal menjadi rumit.  

 Ajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Biarkan pasien menjawab ya atau 

tidak. Beri cukup waktu bagi pasien untuk memikirkan jawabannya.  

 Ulangi pertanyaan jika pasien lupa.  

 Jika pasien tidak bisa langsung menjawab pertanyaan, bersabarlah dan 
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dorong pasien untuk mengekspresikan pendapat dan perasaannya. Jika 

pasien masih tidak bisa menjawab, jangan memaksanya. Coba dan ulangi lagi.  

 Gunakan bahasa tubuh. Lakukan kontak mata saat Anda berbicara atau 

mendengarkan pasien. Berikan tanggapan seperti menganggukkan kepala. 

(D) Lainnya 

 Jika pasien menolak untuk ikut serta dalam kegiatan, jangan memaksanya.  

 Jika Anda ingin pasien melakukan hal-hal yang tidak dikenalnya atau pergi ke 

tempat yang asing, berikan waktu yang cukup kepada pasien untuk 

beradaptasi dengan lingkungan baru, atau tinggal bersama dengan dirinya 

hingga pasien merasa tidak asing dengan lingkungan sekitarnya. 

Memberikan perawatan kepada penderita demensia merupakan tugas yang 

menantang secara fisik dan emosional. Jika ada anggota keluarga yang tidak lagi 

mengenal diri Anda dan tidak bisa mengingat waktu yang kalian habiskan bersama, 

Anda tentu akan merasa tertekan.   Saat Anda belajar tentang bagaimana cara untuk 

merawatnya, Anda bisa bergabung dengan kelompok pendukung, berbagi perasaan 

dan pengalaman Anda dengan orang lain, serta mengatasi tantangan bersama-sama.  
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