
 

Kekejaman Terhadap Kalangan Lanjut 
Usia dan Pembaharuan Undang-Undang 

Jumlah penduduk lanjut usia di Australia meningkat dengan cepat sehingga kemungkinan kekejaman 

terhadap kalangan lanjut usia juga meningkat. Bagaimana undang-undang Australia menanggapi 

kekejaman terhadap kalangan lanjut usia ini dan semakin mampu melindungi mereka? Inilah 

pertanyaan yang sedang diamati oleh Komisi Pembaharuan Undang-Undang Australia (Australian 

Law Reform Commission/ALRC). 

Kekejaman terhadap kalangan lanjut usia bisa dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, atau keuangan.  

Menurut laporan tahun 2016 oleh Lembaga Penelitian Keluarga Australia (Australian Institute of 

Family Studies), bentuk kekejaman yang paling sering terjadi adalah dalam hal keuangan dan 

dilakukan oleh anggota keluarga. Misalnya, anak-anak usia dewasa memanfaatkan orang tua mereka 

yang berusia lanjut untuk mendapatkan rumah atau tabungan orang tua demi penggunaan dan 

keuntungan pribadi. Wanita lanjut usia merupakan korban yang paling sering menghadapi 

kekejaman dalam hal keuangan dan paling rentan mengalami kekerasan keluarga.  

Kalangan lanjut usia yang tidak memiliki latar belakang bahasa Inggris mungkin lebih rentan 

menghadapi kekejaman karena tidak fasih berbahasa Inggris atau tidak dapat mengakses informasi 

maupun layanan yang ada. Bagi pindahan yang belum lama menetap di Australia, keadaan ini bisa 

menjadi lebih buruk karena mereka tidak memiliki jaringan dukungan tidak resmi. Selain itu, 

mungkin ada faktor-faktor budaya yang memengaruhi bagaimana kekejaman terhadap kalangan 

lanjut usia disadari dan ditanggapi dalam komunitas yang berlainan. 

Dengan mempertimbangkan bagaimana agar undang-undang Persemakmuran lebih mampu 

melindungi kalangan lanjut usia di Australia, ALRC mempertimbangkan undang-undang di bidang 

lembaga keuangan, dana pensiun, jaminan sosial, perawatan dan kesehatan kalangan lanjut usia - 

dengan berkonsultasi ke berbagai organisasi dan individu di seluruh penjuru Australia yang 

menggeluti bidang-bidang ini.   

 

ALRC sangat tertarik untuk mendengar perspektif mengenai kekejaman terhadap kalangan lanjut 

usia dari komunitas Anda. Bila Anda pernah mengalami atau melihat kekejaman terhadap kalangan 

lanjut usia, harap kirimkan cerita Anda melalui email ke elder_abuse@alrc.gov.au atau melalui 

telepon ke nomor (02) 8238 6300. 

 

ALRC menerbitkan Artikel Mengenai Kekejaman Terhadap Kalangan Lanjut Usia (Elder Abuse Issues 

Paper) pada tanggal 15 Juni 2016. Anda bisa melihat dan mengunduhnya di  

www.alrc.gov.au/publications/elder-abuse  
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