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PRAKATA 

 

Haddad (1996) dalam bukunya tentang umur manusia 

mengemukakan sebuah dialog singkat antara Ma’an bin Zaidah 

dengan Khalifah al-Makmun, sebagai berikut: 

Sekali peristiwa, Ma’an bin Zaidah datang menghadap Khalifah al-

Makmun, lalu Khalifah bertanya kepadanya :”Bagaimana 

keadaanmu setelah menjadi tua seperti ini?”. Jawabnya :”Aku 

mudah tersungkur hanya karena tersandung sebuah kerikil, dan 

dapat diikat hanya dengan sehelai rambut”. Tanya Khalifah: 

”Bagaimana halnya dengan makan-minum dan tidurmu?”.  

Jawabnya: ”Bila aku lapar, aku menjadi marah. Bila aku makan, 

aku bosan. Bila dalam majlis, aku mengantuk. Bila aku di atas 

kasur, mataku terbuka”. Tanya Khalifah selanjutnya: ”Bagaimana 

halmu dengan wanita?” Jawabnya: “Yang tua dan buruk, aku tidak 

ingin kepadanya. Yang cantik molek tidak suka kepadaku….”.  

Kata Khalifah sesudah itu: ”Orang sebijak engkau ini tidak patut 

menjadi tua”. Beliau lalu memerintahkan agar dilipatkan gajinya 

dan tak usah ia keluar rumah. Biarlah masyarakat saja yang 

menemuinya, jangan sampai ia pergi menemui mereka (dipetik 

dari kitab Rabi’ul-Abraar). 

Lucu, lugu, mengharukan, mengagumkan membaca potongan kisah 

tersebut, dan mengagumkan. Demikian keadaan para orang tua, 

dan demikian seharusnya sikap masyarakat (yang diwakili sang 
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Khalifah) terhadap para lansia, diposisikan menjadi orang-orang 

arif tempat generasi yang lebih muda bertanya, berkonsultasi, 

meminta keluasan dan kedalaman pandangan; menerima pewarisan 

nilai-nilai budaya masyarakat, bahkan agama. Dengan demikian 

masyarakat harus menjamin kehidupan para lansia agar mereka 

tidak perlu lagi memaksakan fisik mereka yang sudah melemah 

hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian mereka, dan 

mencurahkan energi mereka untuk kehidupan dunia.  

Pada setiap tahap perkembangannya, manusia memiliki perannya 

yang khusus dalam konteks kehidupan sosial. Orang yang sudah tua 

mengalami penurunan kondisi fisik, maka sudah seharusnyalah 

‘Menumpulnya mata lahir, harus diimbangi dengan menajamnya 

mata batin; menumpulnya pendengaran lahir harus diimbangi 

dengan menajamnya pendengaran batin; demikian pula indra-indra 

yang lain’ (Wibhawa, Mati Itu Romantis, 2002). Inilah seharusnya 

kelebihan para lansia dibandingkan dengan generasi di bawahnya. 

Ini pulalah seharusnya fungsi lansia dalam lingkungan sosial. 

Spiritualisme lansia, artinya keterpusatan upaya para lansia untuk 

kembali kepada substansi kehidupan dalam hubungan dengan Sang 

Pencipta, keterfokusan kepada kehidupan akhirat sebagai tempat 

semua manusia berpulang. Inilah lintasan akhir kehidupan yang 

nilai-nilainya harus disosialisasikan kepada anak-anak dan generasi 

penerusnya. 

Orang lanjut usia dalam kultur Timur dan (apalagi) Islam, bukan 

sekedar ‘orang yang sudah tua’, melainkan golongan masyarakat 
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yang menjadi figur pemegang nilai-nilai sosial budaya dan agama, 

sehingga posisinya sangat penting bagi kelangsungan hidup 

masyarakat. Agama, nilai-nilai sosial budaya mulai dari sistem 

kepercayaan sampai kepada etika berperilaku diwariskan secara 

turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui 

proses sosialisasi. Dengan cara itulah masyarakat melanjutkan 

kehidupannya dengan basis agama dan nilai-nilai budayanya 

sendiri; itu sebabnya pula sampai saat ini masyarakat masih tetap 

harus mengandalkan kepada keluarga-keluarga untuk 

mensosialisasikan nilai-nilai dan norma-norma sosial-budayanya 

agar keberlangsungan hidup masyarakat tetap terjaga.  

Dalam nilai-nilai ‘lama’ seperti telah dikemukakan terdahulu, agen 

sentral sosialisasi adalah orang tua, yang menjadi panutan generasi 

berikutnya. Ketika norma-norma sosial berubah, orang tua tidak 

lagi menjadi panutan, bahkan lebih ekstrim dipandang sebagai 

beban, maka persoalan yang dialami lansia bukan semata-mata 

persoalan sosial-psikologis, bukan pula semata-mata persoalan 

ekonomi; melainkan lebih luas lagi, persoalan sosio-kultural yang 

bersumber pada belief system (agama). Orang tua (generasi tua) 

adalah golongan masyarakat pemegang nilai-nilai dan norma-norma 

sosial budaya masyarakat. Merekalah yang kemudian harus 

berfungsi mewariskan nilai-nilai dan norma-norma tersebut kepada 

generasi penerusnya. Keterputusan sosialisasi (pewarisan) nilai-

nilai dan norma-norma tersebut akan menyebabkan tercabutnya 

masyarakat dari landasan nilai-nilai yang menjadi fundamennya.   
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Dalam kultur masyarakat Timur, orang tua menempati posisi yang 

sangat terhormat di dalam lingkungan sosialnya. Dalam budaya 

Jawa (termasuk Jawa Barat), ada tiga golongan warga masyarakat 

yang menempati posisi terhormat dan menjadi sumber keteladanan 

bagi warga masyarakat banyak, yaitu “guru, ratu, wong atua karo” 

(guru, pemimpin, dan orang tua). Orang tua menjadi salah satu 

sumber keteladanan karena sejalan dengan pertambahan usia, 

kearifan mereka bertambah sehingga menjadi tempat generasi 

muda berkonsultasi tentang berbagai hal. Dalam ajaran Islam yang 

dianut sebagian besar warga masyarakat Indonesia, sangat tegas 

diperintahkan untuk menghormati, menyantuni orang tua (birrul 

walidain); bahkan jikapun orang tua melakukan kesalahan menurut 

agama, generasi muda harus tetap menjaga adab perilaku mereka 

kepada orang tua walaupun tidak boleh meneladani kesalahannya. 

Dengan demikian, dalam kultur Timur dan ajaran Islam yang 

menjadi sumber nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia; 

seseorang memiliki kewajiban selain interaksi horisontal (dengan 

istri, kerabat, teman), juga vertikal ke bawah dan ke atas. Ke 

bawah, ia berkewajiban memelihara generasi penerus (anak-anak), 

sementara ke atas ia berkewajiban menyantuni orang tua. 

Demikian jaringan rantai sosial terjalin erat antar generasi sebagai 

cerminan dari masyarakat (dan keluarga) harmonis, serta menjaga 

keberlangsungan masyarakat itu sendiri. 

Dalam kenyataannya, lansia cenderung menjadi salah satu masalah 

sosial yang membutuhkan perhatian dan penanganan dari semua 
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fihak di dalam masyarakat. Persoalan lansia bukan sekedar 

persoalan jumlah orang tua yang membutuhkan santunan, 

melainkan menyangkut nilai-nilai budaya masyarakat yang menjadi 

landasan kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. 

Tanggal 1 Oktober, secara internasional telah ditetapkan sebagai 

hari Lansia dan diperingati oleh dunia. Namun apakah peringatan 

itu terarah pada penempatan posisi orang tua di tempat 

seharusnya ataukah baru sekedar keperdulian terhadap lansia dari 

segi demografis dan ekonomis? 

Mengingat urgensi masalah lansia seperti dikemukakan terdahulu, 

maka sekali lagi, masalah lansia ini membutuhkan perhatian dan 

penanganan dari semua fihak di dalam masyarakat. Selama ini 

model penanganan yang dilakukan dan banyak dikenal masyarakat 

adalah penampungan para lansia di panti-panti wredha. Dengan 

perubahan pandangan terhadap orang tua, muncul pertanyaan, 

apakah model panti tersebut akan dapat menanggulangi masalah 

lansia telantar, atau malah akan mendorong warga masyarakat 

untuk lebih mudah ‘menelantarkan’ para lansia tersebut, dengan 

segala dampak yang ditimbulkannya? 

Tidak ada yang kekal di dunia ini, karena dunia dan kehidupan 

dunia itu sendiri tidak kekal. Tidak ada masyarakat yang tidak 

mengalami perubahan, perbedaannya hanya pada kecepatan 

perubahan. Mainstream dunia yang berbasis ilmu dan teknologi 

cenderung menjadikan masyarakat sebagai mesin industri yang 
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memunculkan fenomena ‘dehumanisasi’, karena manusia kemudian 

cenderung hanya dilihat sebagai ‘orang’. 

Terjadilah gejala sosial yang disebut disorganisasi sosial dan 

penyimpangan perilaku dipandang dari nilai-nilai ‘lama’. Demikian 

pula terjadi pergeseran pandangan dan perlakuan kepada orang 

tua yang berlaku timbal balik dengan pandangan dan perlakuan 

orang tua kepada generasi penerusnya. Orang tua selalu menuai 

hasil perlakuannya kepada anak-anaknya. Saya selalu 

mengingatkan kepada pasangan suami-istri muda yang baru saja 

mendapat karunia nikmat Allah memperoleh momongan pertama, 

agar memandang anak mereka bukan sebagai ‘boneka’ lucu, 

melainkan sebagai ‘calon manusia’ yang harus dididik sejak dini, 

dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang membawakan 

nilai-nilai masyarakat, dipersiapkan untuk menjadi manusia sholeh 

yang membawa kebaikan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi 

dunianya dan bagi akhiratnya. ‘Jangan lengah, harus selalu ingat, 

suatu hari beberapa belas tahun ke depan, anak ini akan tumbuh 

menjadi besar, sementara orang tuanya akan mengalami 

penurunan kekuatan; di saat itulah orang tua akan ‘kalah’, kecuali 

jika sejak bayi ditanamkan nilai kepatuhan kepada orang tua. 

Untuk itu sudah tentu orang tua harus memiliki ilmu yang cukup 

untuk membekali anak-anak mereka’.  

Sebagai sebuah pelayanan sosial, di Indonesia penanganan lansia 

masih tunggal, yaitu foster institutional care (di-panti-kan), selain 

masih banyak yang masih menggunakan sistem kekerabatan; 
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namun tidak bisa dipungkiri bahwa semakin banyak lansia yang 

mengalami ‘ketelantaran sosial’, ‘keterasingan’. Di negara yang 

pelayanan sosialnya telah berkembang, pelayanan sosial terhadap 

lansia telah beranekaragam.  

Di Jepang kabarnya sedang dirancang untuk mengembangkan 

pelayanan sosial bagi lansia dengan membangun ‘kampung lansia’ 

agar mereka tinggal dengan sesama mereka. Sepintas tampaknya 

ide yang baik, namun ada kelemahan besar dalam gagasan itu, 

yaitu para lansia akan tetap terpisah dengan anak-anak dan cucu-

cucu mereka, sehingga akan tetap terjadi keterputusan sosialisasi 

nilai-nilai masyarakat. Mungkin, bangsa Jepang yang dikenal 

sebagai bangsa ‘workaholic’ memandang lansia yang ‘sudah tidak 

produktif’ sebagai masalah bagi aktivitas mereka, sehingga 

merancang pelayanan sosial bagi lansia dengan memisahkan 

mereka dari lingkungan mereka, walaupun tentu dengan fasilitas 

fisik yang sangat bagus.  

Alangkah kejamnya fikiran bahwa lansia harus terus bekerja 

mencari nafkah dalam persaingan dengan generasi yang lebih 

muda, lebih kuat, dan lebih maju. Kenyataan menunjukkan bahwa 

di masa sekarang, lansia yang dilabeli dengan usia 60 tahun, masih 

sehat, masih bugar; namun mereka sudah harus minggir dari arena 

kehidupan dan harus bersaing dalam dunia yang sudah berubah 

cepat, mungkin sudah tidak terikuti lagi oleh wawasannya. Mereka 

dipaksa oleh tuntutan pemenuhan kebutuhan yang semakin tinggi. 

Jelas bahwa para lansia akan kewalahan harus bersaing dengan 
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generasi lebih muda, di arena kehidupan yang semakin menuntut 

kecepatan. Kelebihan lansia adalah pada kearifan yang 

diperolehnya melalui pengalaman hidup yang lebih lama daripada 

generasi berikutnya. Para lansia telah memberikan sumbangan 

fikiran, dan tenaganya di masanya, sehingga memberikan 

kemungkinan bagi generasi penerus untuk menikmati hasil karya 

mereka, dan melanjutkan apa yang telah mereka kerjakan dan 

capai; maka ketika mereka telah uzur, tidak sepantasnya tetap 

dituntut seperti ketika mereka masih lebih muda. Masyarakatlah 

pada gilirannya yang harus mengurus mereka dengan pelayanan 

sosial bagi lansia. 

Masyarakat seharusnya memberi berbagai kemudahan kepada para 

lansia untuk memperdalam, meningkatkan kearifan mereka agar 

menjadi panutan bagi generasi penerusnya. Masyarakat harus 

menjamin kehidupan mereka agar menjalani sisa hidup mereka 

dengan tentram dan memusatkan diri memperdalam ilmu yang 

memberi tuntunan hidup di lintasan akhir hidup mereka, serta 

menjadi sumber kearifan bagi generasi muda. 

Di Indonesia, dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat, ada 

beberapa alternatif yang dapat dilakukan masyarakat untuk para 

lansia. Pada sebagian masyarakat, para lansia masih diurus oleh 

keluarga dan lingkungan dekat. Di lingkungan perdesaan, walaupun 

generasi mudanya sudah terkena terpaan komunikasi dan mobilitas 

geografis, lingkungan dekat masih dapat diandalkan untuk merawat 

dan menjaga para lansia, walaupun pada banyak masyarakat, 
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kondisi kehidupannya tidak berlebih, bahkan berkekurangan. 

Namun di daerah perkotaan dengan tingkat mobilitas geografis dan 

sosial yang tinggi, banyak keluarga yang terpaksa meninggalkan 

lansia tanpa penjagaan dan perawatan. Bukan hanya soal 

kebutuhan dasar, melainkan ketelantaran sosial. Pergeseran pola 

keluarga dari keluarga besar (extended family) ke keluarga batih 

(nuclear family) telah menimbulkan kecenderungan pada keluarga 

inti untuk lebih mencurahkan perhatian kepada anak-anak 

daripada kepada orang tua; artinya aliran perhatian lebih ke 

bawah, seperti aliran air. Pelayanan sosial yang diadakan oleh 

masyarakat adalah insttitutional care.  

Inti idenya adalah fasilitasilah orang-orang tua (lansia) agar 

mereka memiliki cukup kesempatan untuk olah spiritual sehingga 

menjadi golongan orang arif dan sholeh untuk dijadikan panutan 

generasi selanjutnya. Orang boleh mengoleksi sebanyak mungkin 

piagam penghargaan karena prestasinya di berbagai arena di luar 

rumah, tetapi percayalah, prestasi terhebat adalah ketika dia 

mampu menjadi sahabat, orang tua, dan guru bagi anak-anak dan 

cucu-cucunya; ketika anaknya atau cucunya menyebut bapak/ibu 

dan nenek/kakek sebagai orang tua, dan guru, dan sahabat bagi 

mereka. Ini baru prestasi prima, prestasi luar biasa.  

Dengan demikian, tampaknya selain dikembangkannya pelayanan 

sosial lansia melalui panti wredha, sudah seharusnya dikembangkan 

alternatif pelayanan lain yang menjaga dan meningkatkan 

keberfungsian sosial para lansia, serta dapat menjaga 
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keberlangsungan masyarakat. Perlu dipertimbangkan bahwa dalam 

budaya masyarakat Indonesia, lansia sangat terikat dengan rumah 

mereka, walaupun dilihat dari sudut teknis, rumah yang mereka 

tempati sudah setua penghuninya dengan kondisi yang seadanya; 

namun rumah, bagi para lansia bukan soal bangunan, melainkan 

saksi sejarah hidup mereka yang menyimpan kenangan perjalanan 

hidup mereka. Dengan demikian, sebaiknya para lansia tidak 

dipindahkan dari rumah sejarah mereka; tempat mereka 

membesarkan anak-anak mereka, dan tempat para anak dan cucu 

‘pulang kandang’.  

Bagi yang bersedia pindah untuk tinggal bersama salah seorang 

anak mereka, sebaiknya diberi tempat khusus, misalnya favilyun; 

jangan berbagi ruang dan aktivitas di rumah anak menantu 

mereka. Jika alternatif ini yang diambil, tentu para lansia juga 

harus sangat berhati-hati menempatkan diri dalam hubungan 

dengan para cucu mereka agar tidak terjadi konflik dengan anak 

dan atau menantu yang dirasakan mengganggu kehidupan rumah 

tangga anak mereka. Ada ungkapan-ungkapan tentang hubungan 

kakek/nenek dengan para cucu mereka, misalnya ‘sama anak boleh 

perkasa, sama cucu mah kalah’; atau ‘ayah/ibu terlalu 

memanjakan mereka. Jika kami larang sesuatu, mereka malah 

memberikannya’. Para lansia yang tinggal bersama anak/ menantu, 

harus tetap menjaga peran utamanya sebagai sumber kearifan baik 

bagi anak/menantu maupun bagi para cucu mereka. Mereka harus 
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tetap ingat bahwa para cucu itu suatu ketika akan menjadi lebih 

perkasa daripada para orang tua mereka.  

Sebagai seorang lansia yang bertahun-tahun ditunggui anak yang 

sudah berkeluarga, penulis sendiri mengalami bahwa dengan tetap 

memegang peran sebagai pendidik, sebagai orang tua, dan sebagai 

sahabat, anak penulis justru tentram menitipkan anak-anak 

mereka dalam asuhan penulis. Para cucu ‘berguru’ kepada kakek 

mereka dalam banyak hal, mereka juga bisa bermanja; dan 

terutama untuk jaman sekarang ketika anak-anak lebih cenderung 

dekat dengan lingkungan pergaulan mereka daripada dengan orang 

tua mereka sendiri, keberadaan kakek/nenek yang akrab dengan 

mereka akan memberikan dampak baik bagi perkembangan 

mereka. Anak-anak memiliki tempat ‘curhat’, tempat mereka 

mengadu, bermanja, dan orang yang disegani. Untuk mengurus 

mereka, daripada dana digunakan untuk membayar panti wredha, 

lebih baik digunakan untuk membayar tenaga ‘babe sitter’, yang 

menjaga dan merawat lansia di rumah (home care service).  

Penulis pernah menemukan seorang perempuan muda (sekitar 20-

30 tahunan), yang ketika hendak direkrut untuk menjadi baby 

sitter, tidak mau, karena tidak suka mengurus balita; namun dia 

sangat antusias ketika diminta menjaga dan merawat orang tua 

(lansia). Hal tersebut berarti memang ada orang-orang yang 

memiliki minat menjadi ‘babe sitter’. Maka masyarakat 

dimungkinkan mengembangkan rantai pelayanan untuk ‘home-care 

service’ bagi para lansia. Dibutuhkan keterampilan khusus untuk 
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menjaga dan merawat lansia, sehingga dibutuhkan lembaga 

pelatihan khusus untuk tenaga ‘babe-sitter’, selanjutnya 

diperlukan agen yang menyalurkan tenaga terampil tersebut dan 

bertanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan.  

Ide dasar yang ingin disampaikan dalam tulisan ini adalah bahwa 

menjadi kewajiban masyarakat untuk meneguhkan nilai 

penghormatan kepada para lansia dengan memfasilitasi mereka 

untuk menjalani lintasan akhir hidup mereka untuk memperkuat 

kehidupan spiritual mereka. Dengan demikian para lansia akan 

dapat melaksanakan peran yang seharusnya disandang para 

‘sesepuh’ sebagai tokoh-tokoh panutan pemegang nilai-nilai dasar 

kehidupan masyarakat yang harus diwariskan kepada generasi 

selanjutnya. Untuk itu, sebaiknya para lansia tidak dituntut untuk 

‘produktif’ dalam arti ekonomi; kemudian para lansia jangan 

dijauhkan dari para generasi penerusnya, agar tetap terjalin 

hubungan yang intensif di antara para lansia dengan generasi 

penerus. Dengan ide dasar seperti itu, alternatif pelayanan sosial 

apapun dapat dikembangkan secara kreatif, yang mendukung 

keberfungsian lansia dalam posisi peran yang seharusnya. 
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PENDAHULUAN 

 

 Bila sebelumnya pada tahun 1947, WHO memberikan 

batasan sehat hanya dari tiga aspek saja, yaitu sehat dalam arti 

Fisik (Organobiologik), sehat dalam arti mental (Psikologik) dan 

sehat dalam arti sosial; maka sejak tahun 1984 batasan tersebut 

sudah ditambah dengan aspek agama (spiritual), yang oleh 

American Psyciatric Assosiation dikenal dengan “bio-psyco-socio-

spiritual” (Hawari, 2002). 

Dalam memandang diri manusia sebagai kesatuan yang 

utuh, yang meliputi aspek bio-psyco-socio-spiritual, profesi 

pekerjaan sosial memegang peranan penting. Namun hingga saat 

ini, masih sangat minim perhatian pekerja sosial professional 

dalam bidang praktik spiritualitas. Hal ini bukan berarti 

mengatakan bahwa pekerja sosial belum memiliki perspektif 

spiritual secara pribadi, melainkan asosiasi professional dan 

sekolah pekerjaan sosial belum secara resmi menangani bidang 

spiritualitas dalam praktik profesi pekerjaan sosial (McKernan, 

2005).  

Mengingat tuntutan zaman yang kian keras menggempur 

jiwa manusia dan semakin kompleksnya permasalahan yang 

dihadapi manusia, maka hal tersebut menjadi trigger munculnya 

panggilan bagi praktik pekerja sosial professional untuk lebih fokus 

pada dimensi-dimensi yang dapat menguatkan dan memperkaya 

jiwa manusia. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih terang-terangan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Pada setiap tahap perkembangannya, manusia memiliki perannya yang khusus 
dalam konteks kehidupan sosial. Orang yang sudah tua mengalami penurunan 
kondisi fisik, maka sudah seharusnyalah ‘Menumpulnya mata lahir, harus 
diimbangi dengan menajamnya mata batin; menumpulnya pendengaran lahir 
harus diimbangi dengan menajamnya pendengaran batin; demikian pula indra-
indra yang lain’ (Wibhawa, Mati Itu Romantis, 2002). Inilah seharusnya 
kelebihan para lansia dibandingkan dengan generasi di bawahnya. Ini pulalah 
seharusnya fungsi lansia dalam lingkungan sosial. Spiritualisme lansia, artinya 
keterpusatan upaya para lansia untuk kembali kepada substansi kehidupan dalam 
hubungan dengan Sang Pencipta, keterfokusan kepada kehidupan akhirat sebagai 
tempat semua manusia berpulang. Inilah lintasan akhir kehidupan yang nilai-
nilainya harus disosialisasikan kepada anak-anak dan generasi penerusnya. 
Orang lanjut usia dalam kultur Timur dan (apalagi) Islam, bukan sekedar ‘orang 
yang sudah tua’, melainkan golongan masyarakat yang menjadi figur pemegang 
nilai-nilai sosial budaya dan agama, sehingga posisinya sangat penting bagi 
kelangsungan hidup masyarakat. Agama, nilai-nilai sosial budaya mulai dari 
sistem kepercayaan sampai kepada etika berperilaku diwariskan secara turun 
temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. 
Dengan cara itulah masyarakat melanjutkan kehidupannya dengan basis agama 
dan nilai-nilai budayanya sendiri; itu sebabnya pula sampai saat ini masyarakat 
masih tetap harus mengandalkan kepada keluarga-keluarga untuk 
mensosialisasikan nilai-nilai dan norma-norma sosial-budayanya agar 
keberlangsungan hidup masyarakat tetap terjaga.  
 


