
about DEMENtIa 
Early PlaNNINg

PErENcaNaaN 
DINI 
Perencanaan dini dapat memudahkan penderita demensia, keluarganya dan perawat 
untuk mengatur urusan keuangan dan urusan hukum. Lembar Bantuan ini 
membicarakan beberapa cara untuk membuat rencana ke depan dan daftar orang dan 
organisasi yang dapat membantu.

Demensia mempengaruhi orang secara berbeda-beda. 
Seseorang mungkin pada tingkat dini sudah kehilangan 
kemampuan menangani uang atau kecakapan mengambil 
keputusan bisnis, sedangkan yang lainnya masih memiliki 
kemampuan-kemampuan tersebut sampai jauh lebih lama.

Namun, cepat atau lambat kemampuan mereka akan 
menurun dan penderita demensia tidak akan mampu 
membuat keputusan sendiri mengenai urusan keuangan 
dan urusan hukum mereka.

Merencanakan ke depan
Merencanakan ke depan dapat memudahkan bagi keluarga 
dan perawat dalam mengatur urusan penderita demensia. 
Ini juga berarti penderita demensia dapat ikut serta dalam 
perencanaan tersebut dan memastikan bahwa keinginan-
keinginan mereka dipenuhi sesuai kehendak mereka.

Sedapat mungkin, mintalah saran-saran ketika penderita 
demensia masih dapat berpartisipasi dalam diskusi dan 
secara hukum masih kompeten menandatangani setiap 
dokumen.

Masalah keuangan
Jika suatu rekening bank ada atas nama bersama, 
pasangan penderita demensia dapat terus menjalankan 
rekening itu tanpa perubahan dalam pengaturannya. 
Namun masalah bisa saja muncul jika penderita demensia 
menggunakan rekening secara tidak tepat atau 
mempunyai rekening atas nama mereka sendiri. Untuk 
menghindari kesulitan itu penderita demensia bisa 
memberikan kuasa, ketika secara hukum masih mampu, 
kepada orang lain untuk menjalankan rekening bank-nya. 
Penting untuk mengingat bahwa pemberian kuasa ini tidak 
sah jika orang tersebut tidak lagi kompeten secara hukum. 
Jika mereka tidak setuju dengan perubahan pengaturannya 
mungkin ada baiknya melakukan konsultasi dengan 
manajer bank mengenai jalan keluar yang dapat diambil.

Merencanakan ke depan berarti:
•  Semua akun keuangan ada atas nama bersama

•  Mendiskusikan masalah keuangan ke depan dengan 
penasihat keuangan

•  Mengatur bagaimana dan kapan penderita demensia 
dapat mengakses uang mereka

Siapa yang dapat membantu?
•  Manajer bank

•  Penasihat keuangan yang berakreditasi

•  Penasihat hukum

•  Alzheimer’s Australia

Surat Kuasa Berkelanjutan (Enduring 
Power of Attorney)
Dalam kebanyakan Negara Bagian (State) dan Daerah 
Khusus (Territory) orang dapat menandatangani sebuah 
dokumen yang disebut ‘enduring power of attorney’ (surat 
kuasa berkelanjutan) jika mereka kompeten secara hukum 
pada saat melakukan penandatanganan. Suatu surat kuasa 
berkelanjutan adalah sebuah pengaturan yang berkekuatan 
hukum yang memungkinkan seorang wakil menangani 
urusan keuangan orang lain jika yang bersangkutan tidak 
sanggup melakukannya. Banyak orang mempunyai surat 
kuasa berkelanjutan walaupun mereka tidak mengidap 
penyakit atau didiagnosa demikian.

Suatu surat kuasa biasa atau umum (general power of 
attorney) juga tersedia tetapi hanya berlaku jika orang 
tersebut secara hukum masih kompeten. Surat kuasa 
berkelanjutan terus berlaku sampai orang itu meninggal, 
kecuali jika dicabut.

Salah satu keuntungan mempunyai surat kuasa 
berkelanjutan adalah surat ini memungkinkan penderita 
demensia memilih seorang lain bertindak atas namanya 
dalam masalah keuangan ketika mereka tidak lagi sanggup 
melakukannya sendiri.

Merencanakan ke depan berarti:
•  Memastikan bahwa penderita demensia mempunyai 

kesempatan untuk memikirkan membuat surat kuasa 
berkelanjutan jika mereka belum memilikinya, secepat 
mungkin setelah didiagnosa dan selagi mereka masih 
mempunyai kemampuan melakukan hal itu.

•  Memastikan bahwa keluarga dan perawat juga 
mempunyai surat kuasa berkelanjutan mereka sendiri 
untuk memastikan urusan mereka dikelola dengan baik 
seandainya kelak mereka juga menjadi tidak mampu.

•  Mempunyai salinan surat kuasa berkelanjutan dan 
mengetahui di mana surat itu disimpan

This help sheet is funded by the Australian Government 
under the National Dementia Support Program

7MENgENaI 
DEMENsIa

INDoNEsIaN



131 450

Siapa yang dapat membantu?
•  Penasihat hukum

•  Asosiasi Hukum (Law Society) atau Institut Hukum (Law 
Institute),  atau Lembaga Bantuan Hukum (Legal Aid)

•  Pengacara Publik (Public Advocate) atau Perwalian Publik 
(Public Guardian)

•  Alzheimer’s Australia

Surat wasiat
Surat wasiat memberikan instruksi bagaimana peninggalan 
milik almarhum akan dibagi.

Sebuah surat wasiat hanya sah jika orang tersebut 
memahami akibat-akibatnya, sehingga penting bahwa 
penderita demensia yang ingin membuat, atau 
memperbarui wasiat mereka, melakukannya ketika mereka 
masih mampu dan kompeten.

Merencanakan ke depan berarti:
•  Mempunyai wasiat yang terbaru

•  Mengetahui siapa pelaksananya dan di mana wasiat itu 
disimpan

Siapa yang bisa membantu?
•  Penasihat hukum

•  Asosiasi Hukum atau Institut Hukum,  atau Lembaga 
Bantuan Hukum

•  Alzheimer’s Australia

Keputusan mengenai perawatan          
kesehatan
Jika Anda kehilangan kemampuan hukum untuk membuat 
keputusan tentang perawatan kesehatan Anda, orang lain 
perlu membuat keputusan-keputusan tersebut untuk 
Anda. Di sebagian besar Negara Bagian dan Daerah 
Khusus, Anda dapat menunjuk seseorang yang Anda 
percayai untuk membuat keputusan-keputusan itu. Jika 
Anda belum merencanakan ke depan, undang-undang di 
setiap Negara Bagian dan Daerah Khusus memungkinkan 
suatu pengadilan khusus untuk menunjuk seseorang untuk 
mengambil keputusan untuk Anda.

Dua macam perangkat tersedia  guna membantu 
merencanakan ke depan untuk membuat keputusan 
mengenai perawatan kesehatan:

•  Suatu surat kuasa berkelanjutan (enduring power of 
attorney) yang mencakup masalah kesehatan. Hal ini 
akan memungkinkan Anda menunjuk seseorang menjadi 
pengganti Anda sebagai pengambil keputusan untuk 
mengambil keputusan-keputusan kesehatan.

•  Suatu instruksi di muka (advance directive), yaitu 
dokumen tertulis yang menyatakan keinginan keinginan 
Anda tentang perawatan kesehatan

Nama yang berbeda mungkin dipakai di beberapa Negara 
Bagian dan Daerah Khusus, tetapi fungsi dari dokumen itu 
kurang lebih sama. 

Merencanakan ke depan berarti:
•  Memastikan  penderita  demensia  mempunyai 

kesempatan membuat surat kuasa berkelanjutan yang 
mencakup masalah kesehatan atau suatu instruksi di 
muka

•  Mempunyai salinan dokumen, dan mengetahui di mana 
dokumen itu disimpan

Siapa yang dapat membantu?
•  Penasihat hukum

•  Asosiasi Hukum atau Institut Hukum,  atau Lembaga 
Bantuan Hukum

•  Pengacara Publik (Public Advocate) atau Perwalian Publik 
(Public Guardian)

•  Alzheimer’s Australia

Perwalian dan Administrasi
Di kebanyakan Negara Bagian dan Daerah Khusus ada 
Lembaga Perwalian atau Pengadilan (Tribunal) yang dapat 
menunjuk seorang wali atau administrator untuk 
seseorang yang tidak sanggup lagi mengambil keputusan 
untuk dirinya sendiri. Jika ada masalah dalam mengurus 
keperluan penderita demensia, atau ada konflik mengenai 
apa yang terbaik bagi orang itu, permohonan untuk 
penunjukan seorang wali atau administrator mungkin perlu 
dipertimbangkan.

Alzheimer’s  Australia  dapat  dihubungi  untuk 
membicarakan apakah permohonan untuk menunjuk 
seorang wali atau administrator mungkin diperlukan, dan 
bagaimana cara melakukannya.
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INforMasI lEbIh laNjut
Alzheimer’s Australia menawarkan bantuan, 
informasi, pendidikan dan konsultasi. 
Hubungi National Dementia Helpline pada 
nomor 1800 100 500.

Untuk informasi lebih lanjut dan untuk 
melihat Lembar Bantuan lain kunjungilah 
situs web kami di fightdementia.org.au

Alzheimer’s Australia bertanggung jawab atas isi Lembar Bantuan ini. 

Penerbitan ini merupakan ringkasan umum saja dari pokok yang dibahas. Yang 
berkepentingan sebaiknya mencari nasihat profesional mengenai kasus mereka 
sendiri. Alzheimer’s Australia tidak dapat dituntut jika ada kesalahan atau kelalaian 
dalam penerbitan ini.


