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ABSTRAK

Pendahuluan: Demensia dapat diartikan sebagai penurunan kognitif pada satu dari beberapa domain kognitif yang diikuti 
kesulitan dalam fungsi kognitifnya. Demensia alzheimer umumnya terjadi pada usia diatas 65 tahun. Sampai saat ini, tidak ada obat 
yang dapat menyembuhkan demensia alzheimer dan terapi oral memiliki kelemahan jika digunakan pada pasien geriatric karena dapat 
memicu polifarmasi, sehingga perlu dipertimbangkan dan didiskusikan terlebih dahulu dalam pemberiannya. Beberapa pendekatan 
terapi non farmakologis telah banyak disebutkan, salah satunya terapi okupasi. Tujuan: Memberikan pengetahuan mengenai terapi 
okupasi sebagai pilihan terapi non farmakologis dalam penanganan demensia alzheimer. Kepustakaan: Demensia alzheimer secara 
khusus mengacu pada demensia yang secara progresif perlahan dengan disfungsi memori yang menonjol, memengaruhi fungsi 
intelektual dan menyebabkan ketergantungan penuh untuk fungsi dasar kehidupan sehari-hari. Proses patologi dari DA melibatkan 
daerah otak yang memiliki kemampuan plastisitas tinggi baik secara struktural maupun fungsional. Terapi non farmakologis saat ini 
mulai dikembangkan untuk menangani DA, salah satunya adalah terapi okupasi. Terapi okupasi memiliki peran untuk meningkatkan 
kemampuan fungsional dan kemandirian dengan menggunakan pendekatan gabungan. Kesimpulan: Peran terapi okupasi dalam 
rehabilitasi kognitif menggunakan pendekatan perspektif yang berpusat pada individu, yang melibatkan tidak hanya pasien namun 
keluarga dan orang disekitar pasien. Beberapa laporan studi atau penelitian tentang manfaat terapi okupasi pada DA masih bervariasi. 
Adanya peningkatkan fungsi hidup dasar, partisipasi sosial, dan menemukan cara bagi penderita DA untuk memiliki makna dan 
kesenangan hidup adalah kunci keberhasilan intervensi terapi okupasi.

Kata Kunci: Alzheimer, Demensia Alzheimer, Terapi Okupasi

ABSTRACT

Introduction: Dementia can be interpreted as cognitive decline in one of several cognitive domains followed by difficulties in 
cognitive function. Alzheimer’s dementia (AD) generally occurs at the age of over 65 years. Until now, there is no drug that can cure 
AD and oral therapy has weakness if it is used in geriatric patients because it can be polypharmacy, so it needs to be considered 
and discussed first in its administration. Several non-pharmacological therapeutic approaches have been mentioned, one of which is 
occupational therapy. Objective: Provide knowledge about occupational therapy as a non-pharmacological choice in the management 
of AD. Review: AD specifically refers to dementia which progressively slowly with prominent memory dysfunction, affects intellectual 
function and causes full dependence on the basic functions of daily life. The pathology process of AD involves areas of the brain that 
have high plasticity capabilities both structurally and functionally. Non-pharmacological therapy is currently being developed to deal 
with AD, including occupational therapy. Occupational therapy has a role to enhance functional abilities and independence by using a 
combined approach. Conclusion: The role of occupational therapy in cognitive rehabilitation uses an individual-centered perspective 
approach, which involves not only the patient but the family and people around the patient. Some studies or research reports on the 
benefits of occupational therapy in AD still vary. Enhancing basic functions, mobilizing social participation, and finding ways for 
people with AD to have meaning and enjoyment of life are the keys to successful occupational therapy interventions.
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PENDAHULUAN

Demensia dapat diartikan sebagai penurunan kognitif 
pada satu dari beberapa domain kognitif yang diikuti 
kesulitan dalam fungsi kognitifnya.2 Global Burden of 
Disease 2010 menyatakan bahwa demensia merupakan 
penyebab ketiga terjadinya disabilitas. Prevalensi 
demensia meningkat pesat seiring bertambahnya usia. 
Dilaporkan sebanyak 2-3% terjadi pada usia 70-75 tahun 
meningkat menjadi 20-25% pada usia 85 tahun keatas. 
Beberapa penelitian menunjukkan prevalensi demensia 
sangat bervariasi di setiap negara, dipengaruhi oleh faktor 
budaya dan sosial ekonomi.4 World Health Organization 
(WHO) memperkirakan populasi demensia akan berlipat 
ganda tahun 2020-2040 yakni 81 juta orang. Demensia 
alzheimer (DA) adalah tipe demensia yang umumnya 
ditemukan di negara barat, yakni sekitar 60%, sedangkan 
demensia vaskuler berkisar 20% dari keseluruhan kasus. 
WHO menunjukkan bahwa pertumbuhan tertinggi kasus 
demensia ditemukan di China dan Asia Selatan.4 Di 
Amerika, ditemukan bahwa DA merupakan penyakit ketiga 
termahal dalam perawatannya. Sebuah studi menunjukkan 
bahwa fasilitas perawatan di beberapa negara bagian pada 
tahun 2010 untuk pasien dengan DA diperkirakan mencapai 
647 juta dolar, tidak termasuk perawatan di rumah dan 
obat-obatan.2

Sampai saat ini, tidak ada obat yang dapat menyembuhkan 
demensia, namun pengobatan yang disetujui untuk DA 
ringan sampai sedang yakni inhibitor kolinesterase 
(ChEI, donepezil, galantamine, dan rivastigmine) yang 
menyeimbangkan pusat defisit kolinergik. Terapi lain yakni 
menggunakan antagonis N-metil-D-aspartat (NMDA). 
Kelemahan pada terapi oral adalah jika digunakan pada 
pasien geriatri, yang dapat memicu polifarmasi, sehingga 
perlu dipertimbangkan dan didiskusikan terlebih dahulu 
dalam pemberiannya. Hal ini dikarenakan pada obat-obat 
anti demensia yang dilakukan uji coba terkontrol secara 
acak tidak melibatkan multi morbid seperti pada pasien 
geriatri.6

Beberapa pendekatan terapi non farmakologis 
telah banyak disebutkan, salah satunya dengan terapi 
okupasi. Peran terapi okupasi dalam rehabilitasi kognitif 
menggunakan pendekatan perspektif yang berpusat pada 
individu, yang melibatkan tidak hanya pasien namun 
keluarga dan orang disekitar pasien. Intervensi biasanya 
dilakukan kegiatan dasar kehidupan sehari-hari seperti 
berpakaian, mandi, dan dapat berkembang untuk tugas 
yang lebih sulit atau kembali bekerja.

TELAAH KEPUSTAKAAN

Demensia adalah sindrom klinis yang ditandai dengan 
penurunan progresif dalam dua atau lebih domain kognitif, 
termasuk memori, bahasa, fungsi eksekutif dan visuo spasial, 
kepribadian, dan perilaku, yang menyebabkan hilangnya 
kemampuan untuk melakukan aktivitas instrumental dan / 

atau aktivitas kehidupan sehari-hari. Demensia alzheimer 
(DA) adalah jenis demensia yang paling umum yakni 
sebanyak 60-80%.1,2 Demensia Alzheimer secara khusus 
mengacu pada demensia yang secara progresif perlahan 
dengan disfungsi memori yang menonjol, memengaruhi 
fungsi intelektual dan menyebabkan ketergantungan penuh 
untuk fungsi dasar kehidupan sehari-hari dan kematian 
dini. Di Amerika, dilaporkan bahwa kematian akibat DA 
meningkat antara tahun 2000 dan 2014 sebanyak 89%.2 

Prevalensi DA meningkat seiring dengan bertambahnya 
populasi usia tua terutama diatas usia 65 tahun dan dua 
pertiga nya adalah wanita.1,3 Sebuah studi melaporkan 
angka kejadian DA di Amerika sebesar 6,4%, sedangkan 
di Afrika sebesar 1,6%, dan 4% di China dan wilayah 
Pasifik.4 Studi yang dilakukan oleh KLoSHA di Korea 
tahun 2006 mendapatkan sebesar 4,8% individu dengan 
usia diatas 65 tahun mengalami DA.5 Di Indonesia tahun 
2015 diperkirakan terdapat sekitar 1,2 juta kasus demensia 
di Indonesia.6

Berdasarkan Diagnostic and statistical Manual of 
Mental Disorders IV kriteria DA meliputi: (1) Gangguan 
memori onset akut, (2) didapatkan gangguan lain sperti 
afasia, apraksia, agnosia, atau gangguan fungsi eksekutif, 
dan (3) gangguan fungsi yang signifikan, bertahap 
dan progresif. National Institute of Neurological and 
Communication Disorders and Stroke-Alzheimer’s Disease 
and Related Disorders Association mengklasifikasikan 
penyakit Alzheimer menjadi probable, possible, dan 
definite.7

Demensia Alzheimer adalah penyakit multifaktorial. 
Sejumlah besar faktor dikaitkan dengan peningkatan risiko 
dari penyakit DA, salah satunya adalah usia yang dikaitkan 
dengan kerentanan genetik, faktor psikososial, faktor 
biologis, dan paparan lingkungan semasa hidup. Faktor 
lain yang sering dilaporkan dan menjadi faktor yang dapat 
meningkatakan risiko DA adalah penyakit serebrovaskular, 
diabetes mellitus, hipertensi, merokok, obesitas, dan 
dislipidemia. Sejumlah hipotesis telah diajukan untuk 
menjelaskan tentang patogenesis DA, diantaranya: (1) 
hipotesis A-amiloid, (2) hipotesis oligomer A-amiloid, 
(3) hipotesis presenilin, (4) hipotesis disregulasi Ca2+, (5) 
hipotesis lisosom, dan (6) hipotesis tau.

Spektrum gejala DA bervariasi, mencerminkan beragam 
daerah kortikal yang mungkin terkena dampak. Keluhan 
yang sering muncul adalah gangguan memori episodik, 
seringkali melibatkan nama orang atau benda. Pasien sering 
menggambarkan ketidakmampuan relatif terhadap ingatan 
baru dibandingkan dengan kejadian sebelumnya. Keluhan 
ini mencerminkan adanya keterlibatan forebrain medial dan 
temporomedial yang rentan secara neuroanatomik. Dalam 
domain bahasa, berkurangnya keluaran verbal spontan 
sering menyertai gejala memori awal, tetapi banyak pasien 
mengalami peningkatan anomia dan ketidaklancaran, 
dengan masalah pencarian kata yang menonjol, keragu-
raguan dan kesalahan parafasik yang sesekali terjadi.8

Tata bahasa dan sintaksis juga bisa menjadi semakin 
sederhana dan beberapa pasien DA juga dapat mengalami 
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afasia sensorik transkortikal yaitu periode ketika pemahaman 
terganggu tetapi pengulangan normal dan dapat berlanjut ke 
afasia Wernicke dengan pemahaman dan pengulangan yang 
buruk. Pasien dengan DA yang berat dapat terjadi afasia 
global atau mutisme. Pasien DA akan bisa kehilangan arah 
atau disorientasi saat melakukan perjalanan dan seringkali 
terjadi kesalahan penempatan benda yang menunjukkan 
adanya defisit memori visual. Gejala klinis DA dapat 
dikategorikan dari ringan hingga berat:9

1. Gejala ringan (Mild Cognitive Impairement/MCI), 
termasuk masalah dengan ingatan kejadian yang 
baru (sering merupakan gejala paling awal), salah 
penempatan barang, tersesat di tempat yang akrab, 
kesulitan menyelesaikan tugas kompleks seperti 
membayar tagihan, dan perubahan suasana hati serta 
kepribadian. Pasien juga lebih sering mengalami 
disorientasi pada waktu dibandingkan disorientasi 
tempat. Afasia, anomia, dan akalkulia juga dapat 
ditemukan pada stadium ini. Apraksia dan disorientasi 
visuospasial dapat menyebabkan pasien mudah tersesat. 
Refleks primitif juga dapat ditemukan. Gait frontal 
lobe terlihat lebih jelas dan mulai didapatkan kesulitan 
berjalan.1

2. Gejala moderat, termasuk kehilangan ingatan dan 
kebingungan yang lebih buruk, perubahan suasana hati 
dan kepribadian yang buruk, yang dapat mencakup 
permusuhan atau paranoid, tidak mengenali anggota 
keluarga dan teman-teman, dan membutuhkan bantuan 
dengan aktivitas sehari-hari seperti berpakaian atau 
pergi ke kamar mandi.

3. Gejala DA yang berat, termasuk kehilangan kemampuan 
berbicara dan sepenuhnya bergantung pada orang lain 
untuk semua kegiatan sehari-hari.

Kriteria yang umum digunakan untuk diagnosis DA 
dapat ditemukan dalam Manual Diagnostik dan Statistik 
Gangguan Mental, edisi ke-4 (DSM-IV). Demensia 
alzheimer, menurut standar ini, diartikan sebagai penurunan 
bertahap dan progresif dalam fungsi kognitif dengan 
penurunan memori baru-baru ini dan satu domain kognitif 
lainnya, bukan disebabkan oleh penyakit medis atau 
psikiatrik lain yang teridentifikasi, dan mengakibatkan 
gangguan fungsional secara sosial atau pekerjaan. The 
National Institute of Neurological and Communicative 
Disorders and Stroke and the Alzheimer’s Disease and 
Related Disorders Association Joint Task Force (NINCDS-
ARDA) mengeluarkan kriteria untuk klasifikasi DA 
menjadi possible, probable, dan definite.8,10 Diagnosis 
definite DA membutuhkan konfirmasi neuropatologis saat 
otopsi atau biopsi otak. Diagnosis DA berdasarkan DSM-IV 
sangat mirip dengan diagnosis probable DA pada NINCDS-
ARDA. Dengan menggunakan standar diagnosis NINCDS-
ARDA, probable DA adalah demensia dengan defisit 
kognitif setidaknya dalam dua domain kognitif termasuk 
kehilangan memori progresif, dengan onset usia antara 40 
dan 90 tahun tanpa adanya penyebab medis lain.8

Studi terbaru menggunakan DSM-V, untuk penegakkan 
diagnosis telah diterbitkan, yakni adanya perubahan 
demensia ke entitas yang baru yang disebut “gangguan 
neurokognitif mayor (NCD)”, dan tingkat kerusakan 
kognitif yang kurang parah, disebut “NCD ringan”. 
Pedoman diagnostik terbaru dari National Institute on 
Aging and Alzheimer’s Association mendefinisikan tiga 
tahap DA: 
1. Fase praklinis: terjadi perubahan neuropatologis, tidak 

ada gejala yang jelas (atau hanya sedikit). Kemungkinan 
terdapat perubahan neurologis pada csf atau pencitraan 
amiloid.

2. Fase gangguan kognitif ringan: gejala menjadi jelas; 
aktivitas sehari-hari tidak terganggu; pasien tidak 
menderita demensia.

3. Fase demensia: aktivitas sehari-hari terganggu.
Tes status mental sangat penting untuk menentukan domain 

defisit kognitif untuk mengungkapkan pola defisit yang 
konsisten dengan DA dan untuk mengukur keparahan 
penyakit lebih akurat. Penggunaan neuro imaging 
sebagai bagian dari evaluasi awal posible demensia saat 
ini direkomendasikan oleh AAN (Tabel 1).8,11

Terapi DA dapat meliputi terapi farmakologis 
maupun non farmakologis. Terapi farmakologis yang 
digunakan saat ini bersifat simtomatis, yakni inhibitor 
kolinesterase, antagonis reseptor NMDA, dan serotonin 
reuptake inhibitors (SSRIs). Terapi non farmakologis 
saat ini mulai dikembangkan. Ulasan dari Cochrane tahun 
2012 terhadap 15 penelitian randomized control trial 
(RCTs) menyimpulkan bahwa program stimulasi kognitif 
bermanfaat untuk menjaga fungsi kognitif dan kualitas diri 
yang dilaporkan pada pasien dengan DA ringan hingga 
sedang. Terapi non farmakologis diantaranya adalah terapi 
okupasi, psikoterapi, dan complementary and alternative 
medicine (CAM).

PEMBAHASAN

Terapi okupasi  (TO) memiliki  peran untuk 
meningkatkan kemampuan fungsional dan kemandirian 
dengan menggunakan pendekatan gabungan yang 
meliputi penyederhanaan aktivitas, modifikasi lingkungan, 
membantu beradaptasi, strategi pemecahan masalah, 
pelatihan ketrampilan, dan edukasi pengasuh. Sebuah studi 
RCT pada pasien dengan demensia Alzheimer (DA) ringan 
hingga sedang yang tinggal di masyarakat menunjukkan 
bahwa pendekatan TO multimodal, termasuk intervensi 
kognitif dan perilaku untuk melatih pasien dan pengasuh 
untuk mengatasi perilaku abnormal pasien, efektif dalam 
meningkatkan aktivitas sehari-hari dan mengurangi beban 
pengasuh dengan efek yang bertahan hingga 12 minggu. 
Studi terhadap tujuh penelitian RCT menunjukkan bahwa 
intervensi TO dapat mempertahankan fungsi fisik dan 
kemampuan beraktivitas sehari-hari pada pasien DA.12 

Terapi okupasi juga efektif dalam mengurangi behavioral 
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and psychological symptoms of dementia (BPSD), 
meningkatkan partisipasi dan kinerja fisik pasien, serta 
kualitas hidup dan mengurangi komunikasi negatif.

Penelitian oleh Gitlin dengan terapi okupasi yang 
dilakukan di rumah selama 4 bulan yang disebut Tailored 
Activity Program (TAP), memberikan pasien DA kegiatan 
yang disesuaikan dengan kemampuan mereka, dan pengasuh 
dilatih untuk efektif menggunakan kegiatan ini dalam 
kehidupan sehari-hari dan untuk menggeneralisasikannya 
ke kondisi berbeda. Hasil yang diperoleh bahwa terapi ini 
efektif mengurangi beban pengasuh dan mengurangi biaya. 
Terapi okupasi direkomendasikan oleh beberapa pedoman 
untuk manajemen DA. Pedoman praktik klinis dan prinsip 
perawatan yang baru-baru ini diterbitkan untuk penderita 
DA di Australia melaporkan rekomendasi berbasis bukti 
yang penting untuk terapis okupasi, berdasarkan pada bukti 
kualitas tinggi yang terbaru. Namun, RCT yang dirancang 
dengan baik masih belum cukup baik pada topik ini dan 
seringkali studi menggunakan pendekatan yang berbeda 
dan kurang spesifik.

Terapi okupasi didasarkan pada definisi yang digunakan 
dalam pedoman NICE adalah apabila satu atau lebih 
intervensi berikut yang disediakan oleh terapis:
1. pelatihan fungsi motorik sensorik
2. pelatihan fungsi kognitif
3. pelatihan keterampilan, 
4. saran dan instruksi mengenai penggunaan alat bantu
5. konseling kepada pengasuh. 

Terapi okupasi merupakan bentuk rehabilitasi yang 
dapat digunakan pada pasien dengan DA ringan hingga 
sedang yang bertujuan untuk memulihkan kapasitas 
individu yang tersisa terhadap lingkungan mereka sehingga 
mereka dapat meningkatkan dan mempertahankan 
kehidupan sosial dan relasional. Melalui TO, pasien dapat 
menunjukkan peningkatan fungsi melalui pendekatan 
terapi kompensasi dan adaptif, membantu pengasuh untuk 
mengatasi demensianya.13

Di masyarakat, terapis okupasi dapat membantu pasien 
DA untuk tinggal di rumah mereka sendiri dengan aman 
selama mungkin melalui evaluasi dan adaptasi lingkungan. 
Terapi okupasi dapat meningkatkan kinerja dalam kegiatan 
yang bermakna dan bertujuan, selain itu juga dapat 
membantu dalam pemulihan beberapa keterampilan fisik 
seperti, rentang gerak, kekuatan, dan daya tahan.14

Terapi okupasi membantu mencegah dan memperlambat 
proses penurunan kognitif melalui teknik reality orientation, 
reminiscence therapy, stimulasi sensoris, memory 
workshops, adaptasi terhadap lingkungan, konseling 
dan dukungan. Reality orientation terdiri dari penyajian 
informasi tentang waktu, tempat atau lokasi untuk 
membantu individu memahami lingkungan dan situasi 
mereka. Teknik ini dapat memperbaiki kemampuan untuk 
mengontrol dan harga diri. Teknik ini dilakukan berulang 
kali secara berkala dengan tujuan untuk memfasilitasi 
ingatan dengan menggunakan pertanyaan yang berfungsi 
sebagai pengingat. Reminiscence therapy melibatkan diskusi 

tentang aktivitas masa lalu, peristiwa atau pengalaman 
menggunakan stimulus foto, barang-barang yang dikenali 
atau musik. Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan 
bahwa hal ini efektif memperbaiki mood, kognitif, dan 
kesejahteraan pasien. Sedangkan stimulasi sensoris 
menggunakan objek sehari-hari untuk membangkitkan 
panca indera dengan tujuan membangkitkan perasaan 
positif, komunikasi bersama dengan mengurangi agitasi 
dan meningkatkan interaksi sosial dan verbal.16

Pada pasien DA intervensi okupasi meliputi :17

1. Promosi kesehatan: berfokus pada manajemen kekuatan 
klien dan meningkatkan kesejahteraan dari pengasuh.

2. Remediasi: latihan rutin untuk meningkatkan kinerja 
kegiatan sehari-hari, meningkatkan mobilitas fungsional, 
dan membantu memulihkan range of motion, kekuatan, 
daya tahan.

3. Maintenance: praktisi memberikan dukungan untuk 
kebiasaan dan rutinitas yang bermanfaat untuk 
kemandirian pasien demensia.

4. Modification: memastikan lingkungan aman dan 
mendukung melalui adaptasi dan kompensasi, seperti 
isyarat verbal, personal assistance, dan/atau dukungan 
sosial.

Terapi okupasi menstimulasi kognitif dan sensoris pada 
beberapa daerah di otak. Stimulasi kognitif memediasi 
neurodegenerasi dan meningkatkan neuroplastisitas. Studi 
terbaru pada pasien dengan DA ringan hingga sedang 
ditemukan bahwa terapi reminiscence memperbaiki 
aliran darah ke otak terutama lobus frontalis. Eeadie et 
al., menunjukkan bahwa aktivitas fisik jangka panjang 
secara signifikan meningkatkan dendritic length, dendritic 
complexity pada girus dentatus pada tikus. Hal ini 
menunjukkan bahwa aktivitas fisik menginduksi perubahan 
neuroplastisitas di otak dan merupakan komponen yang 
efektif dalam perbaikan kognitif.18

Mekanisme latihan untuk meningkatkan kognitif masih 
kompleks dan tidak jelas. Beberapa proses yang diketahui 
yakni adanya peningkatan volume darah dan kapilarisasi, 
penurunan reactive oxygenspecies (ROS) dan oksidatif 
stres, mengurangi A-load dan kadar hyperphosphorylated 
tau protein, modulasi sistem kolinergik, dan regulasi dari 
ekspresi BDNF. Hal ini menunjukkan bahwa latihan fisik 
memiliki peran terhadap perubahan neuroplastisitas pasien 
DA.19

Terapis okupasi akan menilai dan menentukan level 
kognitif dan fungsional pasien dengan menggunakan 
Global Deterioration Scale (GDS). Melalui skala tersebut, 
terapis akan menentukan stadium dari demensia yang 
dialami (Reisburg’s Stages for Dementia Scale) dan akan 
ditentukan jenis terapi okupasi yang direkomendasikan.14 

Terapi okupasi diindikasikan setiap kali ada alasan 
untuk mencurigai keterlambatan atau penurunan kualitas 
kinerja tugas dan rutinitas sehari-hari termasuk perawatan 
diri, bermain, rekreasi, pekerjaan, interaksi sosial, atau 
kinerja.20
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Sebuah RCT kecil (n = 135) menunjukkan bahwa 
10 sesi terapi okupasi yang melatih pasien dengan 
DA ringan hingga sedang dan pengasuh mereka untuk 
mengatasi gangguan kognitif, memberikan hasil 
peningkatan pada kapasitas fungsional. Beberapa tinjauan 
kepustakaansistematis melaporkan bahwa intervensi 
berbasis okupasi meningkatkan performa aktivitas sehari-
hari pada pasien DA. Hal serupa juga ditemukan oleh studi 
yang dilakukan oleh van ser Ploeg tahun 2013 bahwa terapi 
okupasi mengurangi agitasi pada pasien DA.21

Sebuah studi prospektif observasional yang dilakukan 
oleh Pimouguet C et al pada 421 pasien DA, menemukan 
bahwa terapi okupasi memberikan hasil yang baik bagi 
pasien dan pengasuhnya termasuk gejala neuropsikiatri 
dan performa. Gejala psikiatrik berkurang selama periode 
intervensi dan tetap stabil selama 3 bulan berikutnya. 
Pengaruh lain yang ditimbulkan adalah berkurangnya 
beban dari pengasuh sehingga meningkatkan kesejahteraan 
pasien.15 Penelitian oleh Smallfield dan Heckenlaible 
(2017) ditemukan dukungan kuat untuk intervensi berbasis 
pekerjaan untuk meningkatkan kinerja kegiatan sehari-
hari. Berbeda dengan penelitian uji coba terkontrol yang 
dilakukan oleh Wenborn et al. tahun 2013 yang melibatkan 
210 pasien demensia lanjut di lingkungan perawatan 
perumahan di inggris menemukan tidak ada perubahan 
yang signifikan pada kualitas hidup, gejala perilaku dan 
psikologis pasien dementia. Studi laporan kasus lain 
yang dilakukan oleh Piersol CV et al. menemukan bahwa 
setelah 12 kali pertemuan selama 8 minggu, pasien AD 
yang dilakukan terapi dapat memperbaiki Performance 
Assessment of Self-Care Skills dan mengurangi perilaku 
agitasi. 

Beberapa tinjauan juga menemukan hal serupa dimana 
TO efektif dalam mengatasi masalah perilaku terkait dengan 
DA. Studi meta analisis terbaru yang dilakukan oleh Kim 
et al. menemukan bahwa TO pada pasien dengan DA dapat 
meningkatkan melakukan kegiatan sehari-hari sehingga 
meningkatkan kualitas hidup pasien serta mengurangi 
beban dari pengasuh.

KESIMPULAN

Beberapa pendekatan terapi non farmakologis telah 
banyak disebutkan, akan tetapi terapi ini bukan sebagai 
pilihan terapi utama melainkan sebagai pelengkap atau 
tambahan untuk terapi lainnya. Pemilihan intervensi non 
farmakologis disesuaikan dengan tiap kasus berdasarkan 
kebutuhan medis individu, ketahanan pasien, kepatuhan 
terhadap pengobatan, ketersediaan pelayanan kesehatan, 
sosial, dan sumber daya profesional, serta komitmen dan 
dukungan dari pengasuh. Terapi okupasi memainkan peran 
yang unik dan penting dalam pendekatan multidisiplin 
untuk pengobatan gangguan kognitif. Terapi okupasi 
menilai dan mengobati deficit kognitif untuk membantu 

pasien mencapai tingkat kemandirian fungsional yang 
maksimal dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Peran 
terapi okupasi dalam rehabilitasi kognitif menggunakan 
pendekatan perspektif yang berpusat pada individu, yang 
melibatkan tidak hanya pasien namun keluarga dan orang 
disekitar pasien.

Beberapa laporan studi atau penelitian tentang manfaat 
terapi okupasi masih bervariasi, sehingga dibutuhkan 
review atau penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 
manfaat yang lebih dari terapi okupasi untuk penderita 
demensia terutama alzheimer. Dari studi literature bahwa 
meningkatkan fungsi, menggerakkan untuk berpartisipasi 
sosial, dan menemukan cara bagi penderita DA untuk 
memiliki makna dan kesenangan hidup adalah kunci 
keberhasilan intervensi terapi okupasi.
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LAMPIRAN

Tabel 1. Rekomendasi untuk Penggunaan Neuro Imaging untuk Kasus DA.11

Rekomendasi Penggunaan Biomarker

NIH-AA Guidelines
Digunakan untuk tujuan diagnosis pada semua stadium (khusus untuk penelitian)

AAN Guidelines
Neuoimejing structural dengan CT non kontras atau MRI direkomendasikan untuk evaluasi awal pasien dengan demensia

International Working Group Guidelines
Digunakan untuk tujuan diagnosis pada semua stadium (khusus untuk penelitian)

AGS Guidelines
Scan menggunakan FDG-PET direkomendasikan untuk demensia alzheimer yang atipikal ketika dicurigai demensia fronto 
temporal

Tabel 2. Rekomendasi untuk TO.15

Indikasi :
Community dwelling
Demensia Alzheimer atau demensia tipe lainnya
Penyakit pada tahap awal (MMSE >18, MMSE >15)
Kemunduran pada fungsi aktivitas sehari-hari
Menerima prinsip intervensi terapi okupasi

Kontraindikasi :
Tidak ada kemunduran pada fungsi aktivitas sehari-hari
Stadium penyakit lanjut, tidak dapat berkomunikasi, dan tidak ada kemungkinan perbaikan kemampuan
Pasien menolak intervensi selama di rumah


