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Alhamdulillah, puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, majalah Swara Ra-
hima edisi 60 ini dapat terbit. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada 
junjungan kita, baginda Rasulullah saw yang menjadi penerang dalam pembebasan pe–

rempuan dari penindasan dan ketidakadilan. 

Pembaca Swara Rahima yang berbahagia, 
Masih banyak yang memandang lansia sebagai ‘beban’ sehingga keberadaannya kerap kali 

dianggap sebagai sebuah persoalan. Tidak jarang, konflik muncul akibat dari ketidaksiapan da-
lam menghadapi masa lansia, atau menerima keluarga yang sudah lansia. Persoalan tersebut 
perlu mendapat perhatian khusus untuk mencegah diskriminasi yang selalu diterima oleh lansia. 
Oleh karena itu, Majalah Swara Rahima kali ini mengangkat isu tentang lansia.

Pembahasan secara mendalam terkait lansia akan dibahas di dalam Rubrik Fokus yang 
memuat informasi terkait persoalan yang dihadapi perempuan lansia. Untuk Rubrik Opini, 
Rahima mewawancarai Prof. Dr. Tri Budi W. Rahardjo dengan pembahasan mendorong lansia 
supaya aktif, tangguh, dan berkualitas. Bahasan perihal lansia dengan perspektif Islam dilengka-
pi di dalam Rubrik Tafsir Alquran dan Dirasah Hadis.  

Pada Rubrik Akhwatuna tertuang informasi terkait LETSS Talk sebagai Gagasan Feminisme. 
Kemudian Rubrik Profil mengangkat Umik A’izzah Amin Sholeh, seorang perempuan lansia 
yang hingga kini masih aktif sebagai penggerak perempuan desa. 

Selain itu terdapat Rubrik Jaringan yang mengangkat Komunitas Yang Eyang, komunitas 
yang memberdayakan masyarakat usia lansia di Ledokombo, Jember. Dalam Rubrik Teropong 
Dunia, tertulis informasi Women’s Voice and Leadership untuk pemberdayaan perempuan dunia. 
Adapun pemikiran Saparinah Sadli mengenai heterogenitas lansia tertuang dalam Rubrik Fikrah. 

Ulasan mengenai Buku Persahabatan Rasulullah dengan Agama Lain tertuang dalam Rub–
rik Khazanah. Kemudian, terdapat  dua Rubrik Kiprah yang memberitakan tentang kegiatan 
silaturahmi Rahima dengan ulama perempuan Madura, serta POS Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan serta Intoleransi di Sekolah Piloting Rahima di Kabupaten Cirebon dan Sukoharjo.
Penghujung rubrik ditutup dengan pengalaman KH. Helmi Ali menjadi lansia dalam Rubrik 
Refleksi. 

Akhir kata, kami berharap majalah Swara Rahima dapat menjadi bacaan maupun rujukan 
bagi para pembaca guna membangun wacana keagamaan yang adil dan setara. Selamat mem–
baca. 
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Pernyataan Saparinah 
Sadli tersebut mendapat 
tepuk tangan meriah 

dari para lansia di sebuah 
seminar bertema Peran Lansia 
dalam Pembangunan Indone-
sia yang diselenggarakan oleh 
LANTIP Indonesia pada 2019 
lalu. Pasalnya, lansia kerap 
distigma sebagai sosok yang 
renta, lemah fisik dengan pe–
nyakit, serta tidak produktif. 
Padahal, lansia di antara usia 
60 hingga 90 tahun adalah 
kelompok yang sangat bera–
gam. Kondisi kemampuan 

kognitif, kebutuhan, minat, 
dan harapan yang berbeda- 
beda adalah ragam kondisi 
lansia (Sadli, 2018).  

Menurut Undang-Undang 
No. 13 Tahun 1998 tentang Ke–
sejahteraan Lanjut Usia (lan-
sia), lansia merupakan individu 
yang berusia 60 tahun ke atas. 
Adapun menurut pakar ilmu 
sosial, lansia dibagi dalam tiga 
kategori usia, yaitu kelompok 
usia 65-74 tahun yang disebut 
“muda-tua” (young-old), usia 
75-84 tahun yang disebut “tua-
tua” (old-old), dan usia di atas 

85 tahun yang disebut “sa–
ngat tua” (oldest-old). Dalam 
literatur, proses menua dibagi 
menjadi dua yaitu (a) primary 
aging yaitu proses menua bio– 
logis yang normal, terjadi perla– 
han, dan terus berjalan seperti 
rambut memutih atau meni-
pis, pengurangan pendengaran 
atau penglihatan, dan lain-lain; 
(b) secondary aging adalah pro–
ses menua yang dipengaruhi 
oleh kondisi tubuh karena se–
seorang mengidap penyakit 
tertentu (Papalia, 2004 dalam 
Sadli, 2018).

“Kita (lansia) selalu dianggap sebagai orang yang tidak bisa berpikir lagi 
dan yang selalu diangkat selalu penyakitnya, bukan produktivitasnya…
Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seseorang di usia lansia itu 
masih bisa tetap produktif. Kita (lansia) jangan dianggap sampah begitu 
saja…dan kita sebagai lansia tidak ingin menjadi beban orang lain.”

Menyoal  
Perempuan 
Lanjut Usia
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Secara statistik, usia 
harapan hidup perempuan 
Indonesia lebih tinggi diban–
dingkan laki-laki. Pada 2020, 
angka harapan hidup perem-
puan tercatat sebesar 73,46 
tahun sedangkan laki-laki 
tercatat sebesar 69,59 tahun. 
Angka harapan hidup perem-
puan tersebut terus mening-
kat dalam 10 tahun terak– 
hir (databoks.katadata.co.id, 
2021). Berdasarkan status per-
kawinan, persentase lansia 
laki-laki kawin lebih tinggi 
daripada persentase perem-
puan kawin, yaitu 82,78% 
dibanding 39,25% (Kemenkes, 
2017). Sedangkan perempuan 
lansia yang tinggal sendiri 
lebih tinggi hampir tiga kali 
lipat dibandingkan laki-laki 
lansia, yaitu 14,13% berban–
ding 5,06% (BPS, 2020). Hal 
ini mengindikasikan bahwa 
perempuan lansia cenderung 
dapat hidup mandiri diban–
dingkan laki-laki lansia. Na-
mun demikian, pengalaman 
dan suara perempuan lansia 
sangat jarang dicatat dan dija-
dikan topik bahasan. Padahal, 
perempuan lansia itu ‘ada’ 
tetapi mereka seperti tidak 
dianggap penting secara aka–
demis ataupun sosial (Sadli, 
2018).   

Dimensi Gender dalam  
Telaah Lansia

Perempuan lansia memi-
liki situasi yang berbeda 
dibandingkan laki-laki lansia. 
Dari aspek biologis, meno-
pause menjadi salah satu 
masalah bagi perempuan. 
Masyarakat sejak lama meng– 

anggap bahwa perempuan 
yang telah memasuki masa 
menopause bukanlah perem-
puan yang utuh, karena ti-
dak dapat hamil lagi. Banyak 
perempuan yang kemudian 
terinternalisasi bahwa meno-
pause adalah awal dari ren–
tetan ketidaknyamanan masa 
tua, sedangkan pada laki- 
laki tidak ada tanda signifikan 
yang cukup kasat mata untuk 
mengawali masa tua (Jurnal 
Perempuan, 2002). Padahal, 
stereotipe tentang menopause 
lebih merupakan mitos. Ba–
nyak perempuan lansia yang 
merasa terbebas dari menstru-
asi yang datang setiap bulan 
dan mereka justru memili-
ki kesempatan baru untuk 
melakukan hal khusus bagi 
dirinya sendiri (Sadli, 2018).     

Dalam berbagai kajian, 
perempuan lansia cenderung 
kehilangan kuasa, termarji-
nalisasi, kehilangan sumber 
finansial, dan mendapat stig-
ma negatif sebagai beban ma–
syarakat (Calasanti et al, 2006 
dalam Nailah, 2020). Situasi 
yang terjadi pada perempuan 
lansia tersebut merupakan 
akumulasi dari bias gender 
yang dilekatkan pada diri pe–
rempuan. Dalam masyarakat 
yang masih patriarkal, kerja 
domestik dikonstruksikan se-
bagai kewajiban perempuan. 
Akibat faktor struktural ber-
basis gender, merawat anggo-
ta keluarga sepanjang perjala-
nan hidup secara sistematis 
merugikan kehidupan perem-
puan. Kewajiban perawatan 
keluarga secara otomatis 
menjauhkan perempuan dari 

angkatan kerja, serta peluang 
dan pendapatan yang terbatas 
dalam pasar kerja. Implikasi–
nya, perempuan cenderung 
tidak mendapat manfaat dari 
jaminan sosial atau program 
pensiun dan terbatas aksesnya 
terhadap fasilitas kesehatan, 
sehingga tingkat kemiskinan 
perempuan jauh lebih tinggi 
daripada laki-laki di masa tua. 
Kemiskinan yang terjadi pada 
perempuan lansia adalah 
dampak yang terakumulasi 
dari penghasilan yang rendah 
seumur hidup mereka, de-
mikian juga dengan rendah–
nya uang pensiun, status so-
sial, dan akses terhadap hak 
milik dan warisan (Nailah, 
2020; Hooyman et al, 2008; 
Jurnal Perempuan, 2002). 

Perempuan di hari tua 
juga mengalami beban berli-
pat ganda akibat konstruksi 
gender. Perempuan lansia 
sebagai ibu, istri, sekaligus 
nenek memiliki peran besar 
dalam perawatan keluarga. 
Perempuan lansia menja-
di caregiver (pengasuh) bagi 
pasangannya ketika mereka 
sama-sama telah menjadi lan-
sia. Bahkan perempuan lansia 
mengalami situasi dilematis 
ketika dihadapkan pada pili-
han untuk merawat pasangan 
yang sakit atau membantu 
mengasuh cucu ketika anak-
nya sedang bekerja (Marcoes, 
2021; Nailah, 2020). Situasi 
tersebut semakin diperparah 
oleh ageisme yang meman-
dang perempuan lansia se-
bagai kelompok nonproduk-
tif, kondisi fisik yang tidak 
lagi menarik, kesehatan yang 
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rentan, ingatan yang tumpul, 
dan lain-lain. Padahal, situasi 
perempuan lansia amatlah be-
ragam. 

Heterogenitas Perempuan 
Lansia

Sadli (2018) dalam buku–
nya berjudul ‘Menjadi Perem-
puan Sehat dan Produktif di 
Usia Lanjut’ banyak memot–
ret pengalaman perempuan 
lansia yang masih produktif. 
Meskipun beberapa lansia 
memiliki masalah keseha-
tan, tapi hal tersebut tidak 
mengurungkan niat mereka 
untuk tetap aktif. Ada yang 
menjadi aktivis penghijauan 
dengan menjadikan rumah–
nya sebagai sanggar pelatihan 
penghijauan dan penanggula–
ngan sampah, ada yang masih 
berdagang di pasar, ada pula 
perempuan lansia yang ber-
latar belakang konselor (psi-
kolog) yang membantu para 
lansia bermasalah, dan masih 
banyak lagi. Para perempuan 
lansia tersebut memiliki se-
mangat untuk terus berman-
faat bagi sesama di berbagai 
strata sosial ekonomi. Ber-
dasarkan minat dan kondisi 
sosial ekonomi, mereka tetap 
aktif dan merawat interaksi 
sosialnya. 

Sebab itu, perempuan 
lansia adalah kelompok yang 
beragam. Mulai dari kebuga-
ran fisik, memaknai istilah 
lansia, sampai dengan memi-
lih kegiatan pribadi. Kebera–
gaman perempuan lansia juga 
tercermin dari cara mereka 
berpikir. Ada yang pada usia 
80 tahun masih runut dalam 

mengutarakan pikirannya 
dan ada juga yang cenderung 
mengulang pernyataannya. 
Dari segi kebugaran fisik, ada 
yang masih berjalan tegak 
dan cepat, lalu ada pula yang 
membutuhkan bantuan kur-
si roda. Dari cara mengama-
ti kegiatan, ada yang selalu 
mengeluh dan hanya berpikir 
tentang kondisi diri sendiri, 
ada yang masih penuh se-
mangat, tanggap, serta peduli 
pada kejadian di sekitar, dan 
lain-lain (Sadli, 2018). Para 
perempuan lansia tersebut 
memiliki harapan, yaitu men-
jadi mandiri dan bermanfaat. 
Maka dari itu, hal yang ha-
rus dipahami dan ditopang 
adalah bagaimana agar pe–
rempuan lansia tetap dapat 
hidup mandiri dan tangguh 
meskipun berada dalam ke–
terbatasan. 

Menjadi Perempuan Lansia 
Tangguh

Lansia tangguh adalah 
lansia yang sehat, mandiri, 
dan aktif (Sadli, 2018). Se-
hat dalam konteks ini tidak 
merujuk pada arti harfiah–
nya. Tetapi mengacu pada 
cara lansia dalam beradap-
tasi atau menyesuaikan diri 
dengan penyakit dan me–
nguasai kekurangan fisik– 
nya. Adapun mandiri yakni 
masih dapat dan mau berke–
terampilan sehingga tidak se-
lalu bergantung pada orang 
lain. Sedangkan aktif adalah 
kemauan untuk menemukan 
dan diajak melakukan aktivi-
tas baru atau lama, meskipun 
telah mengalami berbagai ke-

munduran fisik, kognitif, dan 
sosial. Agar dapat menjadi 
lansia tangguh, perlu dite–
rapkan prinsip SMART, yaitu 
Sehat, Mandiri, Aktif, Rajin, 
dan Taat (dunialansia, 2019). 
Di usia lansia, selain merawat 
kesehatan fisik, merawat ke–
sehatan mental dan sosial jelas 
sama pentingnya. Maka me–
rawat interaksi sosial menjadi 
hal penting untuk memper-
tahankan “well-being” sebagai 
lansia (Sadli, 2018).  

Guna mewujudkan pe–
rempuan lansia tangguh, ke–
tersediaan lingkungan fisik 
yang ramah bagi lansia perlu 
untuk diperhatikan. Karena 
selama ini fasilitas umum, 
gedung umum, kondisi jalan 
maupun pedestrian belum 
peka terhadap kebutuhan 
lansia. Pemangku kebijakan 
juga memiliki peran funda-
mental agar kebijakan yang 
dikeluarkan dapat berpihak 
dan ramah bagi lansia. Pada 
22 September 2020, Kemen–
terian Kesehatan menerbitkan 
Rencana Aksi Nasional (RAN) 
Kesehatan Lansia 2020-2024. 
RAN Kesehatan Lanjut Usia 
tahun 2020 sampai 2024 ini 
terdiri dari enam strategi. Per-
tama, menyusun dan menyo– 
sialisasikan kebijakan dan 
regulasi serta norma, standar, 
prosedur, kriteria mengenai 
pelayanan kesehatan lanjut 
usia. Kedua, meningkatkan 
kuantitas dan kualitas fasili-
tas pelayanan kesehatan yang 
santun lanjut usia serta akses 
terhadap pelayanan keseha-
tan yang santun lanjut usia 
serta perawatan jangka pan-
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jang. Ketiga, membangun dan 
mengembangkan kemitraan 
juga jejaring pelaksanaan pe-
layanan kesehatan lanjut usia 
yang melibatkan lintas prog–
ram, lintas sektor, dan orga–
nisasi profesi, lembaga pendi-
dikan, swadaya masyarakat, 
dunia usaha, media massa, 
dan pihak terkait lainya. Ke-
empat, meningkatkan keter-
sediaan data dan informasi di 
bidang kesehatan lanjut usia. 
Kelima, meningkatkan peran 
serta dan pemberdayaan ke– 
luarga, masyarakat, dan lan-
jut usia dalam upaya pening-
katan kesehatan lanjut usia. 
Keenam, meningkatkan peran 
serta lanjut usia dalam upaya 
peningkatan kesehatan ke–
luarga dan masyarakat (lipu-
tan6.com, 2020).

Selain RAN Kesehatan 
Lansia, pada 14 September 
2021 pemerintah juga telah 
mengeluarkan Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 88 
Tahun 2021 tentang Strate-
gi Nasional Kelanjutusiaan. 
Terbentuknya Perpres ini 
dilatarbelakangi oleh keper-
luan koordinasi lintas sektor 
antara pemerintah pusat, pe-
merintah daerah, dan seluruh 
pemangku kepentingan un-
tuk mewujudkan lanjut usia 
yang mandiri, sejahtera, dan 
bermartabat (kemenkop-
mk.go.id, 2021). Perpres ini 
memiliki lima strategi untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
lansia, yaitu (1) peningkatan 
perlindungan sosial, jaminan 
pendapatan, dan kapasitas in-
dividu; (2) peningkatan dera-
jat kesehatan dan kualitas hid-

up lansia; (3) pembangunan 
masyarakat dan lingkung– 
an ramah lansia; (4) pengua-
tan kelembagaan pelaksana 
program kelanjutusiaan; (5) 
penghormatan, perlindungan, 
dan pemenuhan terhadap hak 
lansia (jdih.kemenparekraf.
go.id). Namun untuk pe-
menuhan hak lansia di dae–

Membuka Ruang bagi  
Perempuan Lansia

Rahima sebagai lembaga 
yang berfokus pada wacana 
keislaman yang ramah bagi 
perempuan, menganggap 
penting untuk mengangkat 
isu lansia dalam kerja-kerja di 
komunitas. Perempuan lan-
sia yang menjadi bagian dari 
Simpul masih dilibatkan dan 
berperan aktif pada berbagai 
kegiatan pendidikan Rahi-
ma. Misalnya dalam kegiatan 
Konsolidasi Ulama Perem-
puan Simpul Rahima Madura 
yang diselenggarakan pada 
November 2021, beberapa 
ulama perempuan lansia turut 
dihadirkan. Mereka menyebut 
dirinya sebagai ‘nenek mo–
yang Rahima’ dan beberapa 
di antaranya bercerita tentang 
masa dahulu terlibat di Ra-
hima. Mereka menceritakan 
sosok-sosok di Rahima yang 
memengaruhi cara pandang–
nya serta upayanya dalam 
meneruskan perspektif Islam 
adil gender kepada anak, 
keluarga, dan komunitas– 
nya. Mengundang perem-
puan lansia Simpul Rahima 
dalam berbagai kegiatan me– 
rupakan bagian dari upaya 
penguatan eksistensi dan so-
sialisasi antar generasi. Kare-
na bagaimanapun, menye-
diakan ruang perjumpaan 
adalah bentuk stimulasi yang 
diperlukan oleh perempuan 
lansia untuk meningkatkan 
kualitas hidupnya. (Editor)

1Diskriminasi terhadap lansia dan 
lebih sering terjadi pada perempuan 
(Jurnal Perempuan, 2002).

rah, Perpres ini masih me-
merlukan akselerasi, sosial-
isasi, dan singkronisasi antara 
pemerintah pusat, provinsi, 
dan kabupaten/kota (geriatri.
id, 2021). Dalam Perpres ini, 
para pemangku kepentingan 
termasuk organisasi swadaya 
masyarakat juga diharapkan 
untuk berpartisipasi aktif agar 
lansia dapat hidup lebih ber-
daya.  

Hal yang harus 
dipahami dan 

ditopang adalah 
bagaimana agar 

perempuan 
lansia tetap 
dapat hidup 
mandiri dan 

tangguh 
meskipun 

berada dalam 
keterbatasan.
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Dalam rubrik Opini 
Swara Rahima edi–
si 60 ini, Redaksi 

mewawancarai Prof. Dr. Tri 
Budi W. Rahardjo yang biasa 
dipanggil Ibu Tri Budi. Pe–
rempuan kelahiran Magelang 
pada 76 tahun yang lalu ini 
memiliki banyak kontribusi 
dalam bidang keilmuan mau-
pun sosial kemasyarakatan. 
Ibu Tri Budi adalah Guru Be-
sar Gerontologi (Ilmu tentang 
Kelanjutusiaan) Universitas 
Indonesia dan Universitas 
Respati Indonesia (URIN-

DO). Ia juga pendiri Centre 
for Ageing Studies Universitas 
Indonesia pada 2010, ang-
gota Pokja Kesehatan Lansia 
Kementerian Kesehatan RI, 
serta pendiri dan penasihat 
Indonesia Ramah Lansia. 
Pada tingkat internasional, ia 
adalah pengurus Active Age-
ing Consortium Asia Pacific. 
Kini Ibu Tri Budi menjabat 
sebagai Rektor URINDO yang 
mendeklarasikan sebagai Uni-
versitas Ramah Lansia pada 
2020 dengan visi “Menjadi 
Universitas Entrepreneur dan 

Ramah Lansia yang diakui se-
cara internasional pada tahun 
2030”. 

Bagaimana Ibu melihat situa-
si lansia di Indonesia? 

Saat ini Indonesia memili-
ki jumlah penduduk usia pro-
duktif terbesar se-Asia Teng-
gara. Dalam periode yang 
sama, penuaan penduduk 
terjadi di mana lebih dari 10% 
penduduk Indonesia adalah 
lansia. Pada 2020, jumlah lan-
sia di Indonesia mencapai 26,4 
juta jiwa. Berdasarkan data, 

Prof. Dr. Tri Budi W. Rahardjo:
Peran Keluarga dalam Mendorong Lansia Aktif, 

Tangguh, dan Berkualitas
Oleh: Ratnasari*

Foto: Dok. Pribadi
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komposisi lansia di perkotaan 
sekitar 52,8% dan perdesaan 
sekitar 47,2%. Lansia perem-
puan 52,35% dan laki-laki 
47,65%. Jika berdasarkan ka–
tegori usia, lansia muda (usia 
60-69 tahun) sejumlah 63,82%, 
lansia madya (usia 70-79 ta-
hun) sejumlah 27,68%, dan 
lansia tua (usia ≥80 tahun) se-
jumlah 8,5%.

Rasio ketergantungan lan-
sia sebesar 15,01, artinya seti-
ap 100 orang penduduk usia 
produktif (usia 15-59 tahun) 
harus menanggung 15 orang 
penduduk lansia. Banyaknya 
populasi lansia menyebabkan 
tuntutan perawatan yang lebih 
besar, menambah tanggungan 
beban ekonomi penduduk usia 
produktif untuk membiayai 
penduduk lansia. Apabila pen-
duduk lansia dalam kondisi se-
hat, aktif, dan produktif, maka 
besarnya jumlah penduduk 
lansia berdampak positif ter–
hadap angka rasio ketergan-
tungan (umur) serta kondi-
si sosial ekonomi keluarga, 
masyarakat, dan negara. Usia 
Harapan Hidup saat ini seki-
tar 72 tahun. Pada tahun 2045 
diprediksi mencapai 76 tahun, 
dengan usia perempuan lebih 
panjang daripada usia laki-laki. 
Usia perempuan diperkirakan 
mencapai 77 tahun, sedangkan 
laki-laki 74 tahun.

Permasalahan khusus 
pada lansia perempuan antara 
lain bahwa jumlah perempuan 
lansia tiga kali lebih tinggi 
yang tinggal sendiri (13,39%) 
dibandingkan lansia laki-laki 
(4,98%). Lansia yang tinggal 
sendiri digambarkan sebagai 

kelompok yang berisiko dan 
membutuhkan perhatian khu-
sus. Padahal jika mengacu 
pada data Susenas (2019), 1 
dari 4 lansia mengalami sakit. 
Penyakit yang berisiko pada 
lansia antara lain prevalensi 
stroke, asma, ginjal, sendi, jan-
tung, diabetes, dan hipertensi. 

Apa saja sesungguhnya  
kebutuhan lansia? 

Penuaan adalah hal lum-
rah yang akan dialami oleh 
semua orang. Penuaan ber-
kaitan dengan proses multi-
dimensional baik secara fisik, 
psikologis, dan perubahan 
sosial. Hal yang diharapkan 
adalah penuaan sukses, ar–
tinya meminimalkan risiko 
dari penyakit dan kecacatan, 
mempertahankan fungsi fisik 
dan kognitif, serta tetap ber-
partisipasi dalam kehidupan 
sosial. Untuk mencapai kondi-
si lansia aktif dan tetap tang-
guh, ada tujuh dimensi ke– 
sejahteraan lansia yang perlu 
diperhatikan yaitu (1) dimen-
si spiritual; (2) dimensi fisik; 
(3) dimensi intelektual; (4) di-
mensi emosional; (5) dimensi 
sosial; (6) dimensi vokasional; 
dan (7) dimensi lingkungan.

Bagaimana negara sejauh ini 
memberikan perlindungan 
terhadap lansia?

Sejauh ini negara sudah 
banyak melakukan upaya 
perlindungan bagi lansia. Ha– 
dirnya Perpres 88/2021 tentang 
Strategi Nasional Kelanjut–
usiaan menjadi bukti keseriu-
san negara untuk mendorong 
persiapan isu kelanjutusiaan 

lebih dini dan mengopti-
malkan produktivitas lansia. 
Stranas Kelanjutusiaan meng-
gunakan pendekatan kebija-
kan berbasis hak yaitu lansia 
memperoleh haknya sebagai 
warga negara, termasuk hak 
berkontribusi aktif dalam ke-
giatan ekonomi. Pendekatan 
siklus hidup yakni berdasar-
kan keberadaan, karakteristik, 
dan kebutuhan manusia sejak 
lahir hingga akhir hayat, serta 
mencegah dan mengurangi 
risiko kerentanan sejak dini. 

Visi pada Stranas ini ada-
lah mewujudkan hidup lansia 
Indonesia yang mandiri, se-
jahtera, dan bermartabat. Ada 
lima strategi yaitu (a) pening-
katan perlindungan sosial dan 
jaminan pendapatan dan ka–
pasitas individu; (b) pening-
katan derajat kesehatan dan 
kualitas lanjut usia; (c) pem-
bangunan masyarakat dan 
lingkungan ramah lanjut usia; 
(d) penguatan kelembagaan 
pelaksana program kelanjut–
usiaan; (e) penghormatan, 
perlindungan, dan pemenu-
han hak-hak lansia.     

Sebagai contoh, BKKBN 
telah memiliki program Bina 
Keluarga Lansia (BKL). Ke-
giatan pokok BKL meliputi 
kegiatan penyuluhan, kunju–
ngan rumah, pencatatan dan 
pelaporan. Program ini ber-
tujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan keluarga yang 
memiliki anggota keluarga 
lansia atau untuk lansia itu 
sendiri. BKKBN juga memiliki 
program Sekolah Lansia un-
tuk mewujudkan lansia tang-
guh, meningkatkan pemaha-
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man dan pengetahuan lansia, 
terkait kesehatan fisik, ke-
hidupan sosial dan ekonomi, 
serta lingkungan. 

Selain itu, ada Gerakan 
Lansia Tangguh, serta plat-
form online Go-Lantang untuk 
mewujudkan lansia tangguh. 
Dengan adanya program- 
program dari BKKBN, kelu-
arga dapat memahami kebu-
tuhan lansia untuk perawatan 
jangka panjang berdasarkan 
indikasi perawatan, model 
perawatan jangka panjang, 
melaksanakan langkah- 
langkah perawatan jangka 
panjang, dan mengembang-
kan konsep pelatihan pe–
rawatan jangka panjang.

Bagaimana seharusnya pe–
ran keluarga dan komunitas 
terkait persoalan dan perlin–
dungan lansia?

Peran keluarga dan ko-
munitas bagi lansia sesung-
guhnya sebagai pendamping, 
fasilitator, sahabat, konse–
lor, atau komunikator dalam 
mempraktikkan pengasuhan 
yang positif bagi lansia. Ben-
tuk pengasuhan berdasarkan 
kategori lansia, yaitu (1) Lan-
jut usia sehat, artinya lansia 
dengan keadaan kesejahte–
raan fisik, mental, dan sosial; 
(2) Lanjut usia mandiri, arti–
nya lansia yang memiliki ke-
mampuan untuk melakukan 
fungsi aktivitas dasar sosial 
sehari-hari; (3) Lanjut usia ak-
tif, artinya lansia yang masih 
mampu melakukan kegiatan 
dalam tujuh dimensi yakni 
spiritual, emosional, intelek-
tual, fisik, sosial, vokasional, 

dan lingkungan; (4) Lanjut 
usia produktif, artinya memi-
liki kemampuan untuk terus 
berkarya dan atau menghasil-
kan sesuatu yang bermanfaat; 
(5) Lanjut usia renta, artinya 
lansia yang sudah mengala-
mi keterbatasan karena ke-
mampuan fungsional yang 
menurun, dan munculnya 
berbagai penyakit sehingga 
memerlukan perawatan jang-
ka panjang. 

Kemudian pendamping–
an lansia berdasarkan ting-
kat kemandirian secara utuh. 
Ada Lansia yang Mandiri atau 
Ketergantungan Ringan, se-
hingga keluarga dapat men-
dampingi kegiatan di Posyan-
du Lansia atau paguyuban se-
cara aktif dalam tujuh dimensi 
kesejahteraan lansia. Pem-
berdayaan lansia dibutuhkan 
agar tetap sehat dan mandiri 

selama mungkin, namun tetap 
dimonitor kondisinya. Se-
dangkan bagi Lansia dengan 
Ketergantungan Sedang dan 
Berat, keluarga atau caregiver 
perlu memberikan bantuan 
dalam kehidupan sehari-hari 
lansia yang sudah tidak dapat 
merawat dirinya sendiri baik 
sebagian maupun penuh. Wa-
laupun demikian, tetap mem-
berikan kesempatan bagi lan-
sia untuk melakukan kegiatan 
tujuh dimensi kesejahteraan 
lansia tangguh sesuai kondi–
sinya, baik di dalam keluarga, 
masyarakat, panti, puskes-
mas, maupun rumah sakit.

Bagaimana dukungan yang 
dapat diberikan keluarga 
agar lansia dapat sejahtera?

Ada tujuh dimensi yang 
dapat diberikan oleh keluar-
ga dalam kesejahteraan bagi 
lansia. Pertama,  dimensi 
spiritual; keluarga memberi 
dukungan untuk meningkat-
kan spiritualitas. Bila masih 
mandiri, bisa didampingi 
dalam kegiatan keagamaan, 
rekreasi, dan budaya untuk 
mensyukuri kehidupan. Ke-
giatan ini dapat dilakukan di 
dalam dan luar rumah. Bagi 
yang sudah mengalami keter-
batasan, pendampingan spi–
ritualitas dilakukan di rumah 
dengan mendatangkan roha-
niawan, budayawan, dan ahli 
lain untuk memenuhi spiri-
tualnya. Pada era new normal, 
kegiatan spiritualitas dapat 
dilakukan melalui daring 
baik yang mandiri maupun 
yang sudah mengalami keter-
batasan/disabilitas. Untuk itu 

Peran keluarga 
dan komunitas 

bagi lansia  
sesungguhnya  

sebagai  
pendamping, 

fasilitator,  
sahabat, konselor, 
atau komunikator 

dalam 
mempraktikkan 

pengasuhan yang 
positif bagi lansia.
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pendamping perlu menguasai 
teknologi informasi. 

Kedua, dimensi emo-
sional; keluarga memberi 
dukungan untuk memenuhi 
kebutuhan emosi yang positif 
agar tetap stabil dan terhindar 
dari stres. Bagi yang mandiri, 
pendamping dapat mengajak 
lansia ke taman, berkebun, 
tempat rekreasi, atau restoran 
sambil bertukar pikiran dan 
perasaan. Bagi yang sudah 
mengalami disabilitas, pen-
damping bisa menjadi teman 
bicara yang baik, sebagai 
pendengar untuk menggali 
perasaan lansia. Lalu interak-
si dengan anggota keluarga 
yang tidak tinggal serumah, 
bisa melalui teknologi infor-
masi misalnya video call. 

Ketiga, dimensi sosial ke-
masyarakatan dan ekonomi; 
keluarga dapat berperan un-
tuk mendukung kegiatan 
sosial maupun pemenuhan 
ekonomi. Bagi yang masih 
mandiri, pendamping dapat 
mengajak lansia untuk ke-
giatan sosial, bisa di rumah 
maupun di masyarakat. Bagi 
yang sudah mengalami ke–
terbatasan, pendamping ber-
peran untuk mengajak ang-
gota keluarga dan masyarakat 
datang ke rumah lansia. Bagi 
yang mengalami dampak 
ekonomi, perlu diberi dukung– 
an melalui jejaring yang ada, 
baik keluarga, masyarakat, 
serta pemerintah. Pendamp-
ing membantu lansia agar 
tetap berkomunikasi melalui 
daring dengan teman sebaya 
maupun keluarga.   

Keempat, dimensi fisik; 
keluarga dapat berperan se-
cara aktif dalam memantau 
kondisi fisik lansia serta mem-
beri edukasi langsung mau-
pun daring. Bagi yang masih 
mandiri, pendamping mene-
mani lansia untuk beraktivitas 
olahraga, konsultasi ke dokter 
atau fasilitas kesehatan. Bagi 
yang sudah mengalami ke–
terbatasan, pendamping tetap 
dapat memberikan bantuan 
lansia untuk berolahraga se–
suai kondisinya. Pendamping 
memfasilitasi dalam konsulta-
si dengan petugas kesehatan 
dan pembelian obat melalui 
daring. 

Kelima, dimensi intelek-
tual; keluarga dapat berperan 
untuk memfasilitasi kegiatan 
intelektual secara langsung 
maupun daring. Baik yang 
mandiri maupun telah meng–
alami keterbatasan, lansia 
dapat mengikuti forum- 
forum belajar dan seminar 
atau diskusi daring dari para 
ahli sesuai dengan kondisi–
nya. Lansia dapat membaca 
tentang keagamaan, ilmu pe–
ngetahuan, hiburan yang se-
hat, main catur, mengisi teka- 
teki silang, menulis, atau 
menggambar. Lansia juga 
dapat berolahraga, stimulasi 
otak, diskusi, mengobrol, atau 
mengaji sesuai dengan tingkat 
kondisinya.

Keenam, dimensi profe-
sional vokasional; keluarga 
dapat berperan agar lansia 
tetap berdaya guna bagi diri– 
nya maupun orang lain se-
bagai bentuk aktualisasi diri. 
Bagi lansia yang mandiri 

maupun yang mengalami ke– 
terbatasan, lansia diberikan 
kesempatan melakukan kegia-
tan sesuai dengan bidangnya 
misalnya mengajar, sebagai 
konsultan, berwirausaha, dan 
lainnya. Kegiatan tersebut 
dapat dilakukan melalui da–
ring.

Ketujuh, dimensi duku–
ngan lingkungan; keluar-
ga dapat berperan untuk 
mewujudkan lingkungan 
yang kondusif, nyaman ser-
ta aman. Lingkungan fisik 
yang sehat, akses internet, 
grup WhatsApp yang positif, 
lingkungan yang terang, nya-
man, bersih, mencegah jatuh, 
tidak licin, dan tangga dengan 
pegangan. 

Keluarga perlu memaha-
mi cara memperkuat sistem 
imun lansia yaitu dengan pola 
makan sehat, berhenti mero-
kok, vitamin D dari paparan 
UVB sinar matahari dan kal-
sium, aktivitas fisik, hindari 
stres, tidur yang cukup, dan 
imunisasi lansia. Untuk me-
menuhi kebutuhan nutrisi 
lansia, lansia dapat makan 3-5 
kali sehari dengan makanan 
yang variatif (karbohidrat, le-
mak, protein, buah, sayuran). 
Lansia juga perlu diet tinggi 
protein tergantung penyakit 
penyerta, membatasi peng-
gunaan gula dan garam tam-
bahan pada makanan, meng–
hindari konsumsi alkohol dan 
merokok. 

*Penulis adalah peneliti  
Pusat Riset Gender, Sekolah Ka-

jian Stratejik dan Global, Uni-
versitas Indonesia
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Wacana terkait lansia 
khususnya perem-
puan lansia masih 

jarang diperbincangkan. Pa-
dahal, perempuan lansia me–
rupakan warga negara yang 
perlu untuk didengar dan 
dipenuhi hak-haknya secara 
setara. Kali ini Swara Rahima 
mewawancarai Farha Ciciek, 
Ketua Pengurus Perhimpunan 
Rahima yang juga merupakan 
seorang ulama perempuan 
dan banyak terlibat dalam 
pemberdayaan komunitas 
lansia di Ledokombo, Jember, 
Jawa Timur. 

Bagaimana Ibu melihat situ-
asi dan persoalan yang diha-
dapi perempuan lansia? 

Farha Ciciek: 
Memandang  
Perempuan Lansia  
secara Bermartabat

Oleh: Alifatul Arifiati*

Belakangan isu-isu me–
ngenai lansia mulai didia-
logkan dalam kerangka yang 
lebih luas. Apalagi menuju 
tahun 2045, dimana jumlah 
lansia diproyeksikan hampir 
seperlima dari penduduk In-
donesia. Dalam salah satu ar-
tikel di katadata.co.id dinya-
takan bahwa Indonesia sudah 
berada pada struktur ageing 
population. Hal ini ditandai 
dengan persentase penduduk 
lansia lebih dari 10%. Bah-
kan BPS mencatat, bahwa 
penduduk lansia lebih dari 
10% sejak 2020, diperkirakan 
ada 10,7%. Persentase terse-
but diproyeksikan semakin 
meningkat menjadi 12,5% da-
lam lima tahun  mendatang, 
dan diperkirakan akan terus 

meningkat hingga 2045 men-
jadi 19,9% atau seperlima 
dari seluruh penduduk Indo-
nesia (katadata.co.id: 2021). 
Dari jumlah lansia yang terus 
meningkat tersebut, jumlah 
perempuan lansia lebih ba–
nyak daripada laki-laki, kare-
na memang angka harapan 
hidupnya lebih tinggi. Perem-
puan lansia tersebut memili-
ki ragam kondisi, mulai dari 
kondisi fisik, ekonomi, serta 
latar belakang keluarga. 

Secara khusus, ada bebe–
rapa persoalan khas yang di-
alami perempuan lansia. Per-
tama, perempuan lansia me–
ngalami multi beban, mereka 
mendapatkan tuntutan untuk 
mengurus keluarga bahkan 
cucunya. Kedua, perempuan 

Foto: Dok. Rahima
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lansia mengalami pengala-
man reproduksi yang berbeda 
dengan laki-laki lansia. Proses 
menopause masih dipandang 
sebagai proses yang menakut-
kan hingga menyakitkan bagi 
perempuan. Bahkan ada mitos 
yang mengungkapkan bahwa 
ketika perempuan mengalami 
menopause, keinginan untuk 
melakukan hubungan seksual 
dianggap menurun  sehingga 
laki-laki atau suami berhak 
memoligami istrinya yang 
sudah lansia. Oleh sebab itu, 
perlu ada pembahasan mau-
pun diskusi khusus terkait 
seksualitas lansia. 

Bagaimana Islam meman-
dang lansia, khususnya pada 
perempuan lansia?

Ada 4 term yang digu-
nakan dalam Alquran untuk 
menyampaikan lansia. Perta-
ma asy-syaih, term ini menun-
jukkan kepada para ahli nabi 
yang ketika itu sudah berusia 
lanjut. Kedua al-kibar, yang 
mengandung arti orang usia 
lanjut. Ketiga al-’ajuz, yang 
bermakna perempuan dengan 
usia lanjut. Keempat al-ardzal 
al-’umur, yaitu usia yang tua 
renta. Semua kata itu ada da-
lam Alquran, jadi jelas bahwa 
Alquran membincang lansia 
dengan beragam dimensi. Di 
dalam Alquran ada banyak 
ayat yang mengajarkan ten-
tang penghormatan terhadap 
lansia, termasuk perempuan 
lansia. Penghormatan yang 
dimaksud, yaitu posisi dan 
peran perempuan lansia, baik 
di keluarga maupun di ma–
syarakat.  Artinya, perempuan 

lansia merupakan sosok yang 
patut dihormati secara sosial.

Apa yang idealnya dilakukan 
oleh keluarga, komunitas, 
dan negara untuk mendorong 
lansia yang produktif? 

Selama ini, lansia ma-
sih dipandang sebagai beban 
keluarga karena dianggap 
tidak bisa berkontribusi se-
cara materi. Cara pandang 
tersebut seharusnya dihilang– 
kan, sebab lansia memiliki 
modal yang luar biasa baik 
secara pengalaman, modal so-
sial, maupun modal kultural. 
Maka, lansia harus diberikan 
ruang dan peluang untuk 
mendedikasikan hidupnya 
dengan berorganisasi bersa-
ma teman-temannya. Institu-
si keluarga, masyarakat, dan 
negara perlu mengambil pe–
ran dalam mendorong lansia 
untuk hidup produktif.  

Mindset lansia harus 
istirahat total perlu diubah. 
Sebagai manusia, lansia juga 
memiliki hak yang sama. 
Demokrasi at home bukan se-
mata-mata urusan publik, 
namun juga menjadi urusan 
privat. Seluruh anggota ke–
luarga termasuk lansia harus 
didengar. Dalam aspek ke–
luarga, ada pendekatan yang 
menarik, yaitu inter-generation 
relationship. Pendekatan ini 
melihat bagaimana memba–
ngun relasi antar generasi. 
Misalnya, nenek atau kakek 
belajar menggunakan gawai 
dari cucunya, terutama di 
masa pandemi yang membu-
tuhkan berbagai perangkat 
untuk berkomunikasi. Hal ini 

dapat dimanfaatkan untuk 
membangun hubungan baru 
yang saling membutuhkan. 

Di beberapa negara, salah 
satunya di Inggris lansia men-
jadi tamu bahkan menjadi 
guru di taman kana-kanak. 
Dalam pertemuan tersebut 
anak-anak diberi pengeta-
huan terkait proses hidup dan 
lansia juga mendapatkan pe-
lajaran dari anak-anak terkait 
kehidupan yang mereka jala-
ni. Lansia tersebut tentu saja 
memiliki kualitas mengajar 
yang luar biasa. Jadi, mem-
pelajari usia lansia sejak dini 
adalah proses yang baik.

Adapun dalam lingku–
ngan masyarakat, orang-orang 
di sekitar lansia perlu mem-
berikan dukungan. Misalnya, 
di Ledokombo lansia terlibat 
dalam berbagai pendidikan 
seperti sistem deteksi dini un-
tuk radikalisme, pengasuhan 
bersama yang menyenangkan, 
dan rencananya akan melak-
sanakan pelatihan untuk de-
teksi bencana karena lansia 
adalah salah satu korban yang 
paling terdampak ketika ada 
bencana. Hal ini memperli-
hatkan bahwa lansia tetap dii-
kutsertakan dalam kegiatan 
sosial. Bahkan diberikan tugas 
dan tanggung jawab sesuai 
kemampuannya. Dalam ke-
giatan kemasyarakatan, lansia 
juga dapat terlibat aktif dalam 
majelis taklim ataupun orga–
nisasi masyarakat lainnya, 
yang tentunya didukung oleh 
masyarakat di sekitarnya.

Dalam hal negara, ada 
beberapa hal yang penting 
untuk diperhatikan. Pertama, 
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tersedianya fasilitas umum 
yang inklusif, khususnya 
untuk lansia. Misalnya, pos– 
yandu dan puskesmas sa–
ngat penting untuk memper-
hatikan kebutuhan khusus 
lansia, agar mereka dapat 
mengakses layanan keseha-
tan secara maksimal. Kedua, 
dalam penyusunan program- 
program terkait lansia, peme–
rintah perlu untuk melihat 
lansia sebagai sosok yang 
mandiri dan berdaya. Karena 
selama ini program pemerin-
tah masih melihat lansia se-
batas sosok yang perlu disan-
tuni. Program tersebut sifatn-
ya emergensi seperti bagi-bagi 
sembako. Lansia masih dia-
sumsikan sebagai sosok yang 
perlu disantuni dan bukan 
diberdayakan. 

Dalam pembangunan 
pemerintah misalnya, lansia 
sering ditinggalkan karena 
dianggap sudah pensiun. Se–
perti dalam acara Musrem-
bang (Musyawarah Rencana 
Pembangunan) di tingkat 
desa, anak-anak dan remaja 
telah dilibatkan. Tetapi lansia 
belum dilibatkan karena tidak 
dilihat sebagai sosok penting 
untuk didengar suaranya. 
Karena itu kami di Ledokom-
bo mulai belajar bersama lan-
sia, dan berupaya melibatkan 
lansia untuk ikut serta dalam 
Musrembang. Akhirnya me–
reka selalu hadir dalam setiap 
acara Musrembang di desa, 
meski tidak mendapatkan 
undangan. Jadi, di level ne– 
gara harus ada perubahan 
cara pandang terhadap lansia 
dan aspirasi lansia harus di 

dengar. Tidak boleh ada satu-
pun yang ditinggalkan atau no 
one left behind. 

Apa yang harus dipersiapkan 
menuju lansia agar tetap pro-
duktif dan berkualitas?

Lagu Indonesia raya pada 
bagian “bangunlah jiwanya 
bangunlah badannya” men-
jadi kesadaran bahwa hidup 
berkualitas ini menjadi tugas 
bersama. Hal tersebut seha-
rusnya disosialisasikan sejak 
dini hingga usia lanjut. 

Untuk kelompok lansia 
khususnya, para tokoh ma– 
syarakat dan tokoh agama 
penting membicarakan 
bagaimana para lansia dapat 
tetap sehat dan produktif. 
Misalnya membahas makanan 
yang sebaiknya dihindari oleh 
lansia. Lansia diimbau untuk 
tidak mengonsumsi makanan 
dengan kadar minyak ting-
gi karena dapat memicu ko-
lesterol, atau makanan de– 
ngan kadar gula tinggi kare-
na memicu diabetes. Ajakan 
tersebut dapat menjadi ke-
sadaran bersama terutama 
pada lansia agar mereka bisa 
hidup lebih sehat. Selain itu, 
edukasi mengenai pola hi–
dup sehat juga penting di–
sampaikan kepada keluarga 
lansia, baik anak maupun cu-
cunya. Pemahaman tersebut 
dapat berguna untuk menjaga 
kondisi lansia, juga sebagai 
persiapan dalam menghadapi 
usia lanjut. 

Jadi literasi hidup sehat, 
panjang umur, dan hidup 
bahagia menjadi kewajiban 
bersama. Setiap orang memi-

liki kesadaran untuk menja– 
lani hidup yang berkualitas 
sejak dini sampai lansia, dan 
hal tersebut harus menjadi 
kesadaran yang mainstream. 
Setiap orang pada umumnya 
selalu mengatakan ingin pan-
jang umur dan bahagia, maka 
berbagai ikhtiar harus diupa–
yakan untuk mewujudkan hal 
tersebut, dan ikhtiar itu ada-
lah keharusan bagi semua pi-
hak di keluarga, masyarakat, 
dan negara.

Apakah ada pesan khusus 
yang ingin disampaikan ke-
pada para pembaca Swara 
Rahima?

Lansia adalah manusia 
yang berharga, diberi usia 
panjang, serta diberikan wak-
tu emas. Hal tersebut adalah 
sesuatu yang penting dan 
harus digunakan seoptimal 
mungkin. Keluarga, ma–
syarakat, dan negara perlu 
terlibat aktif untuk memenuhi 
hak-hak lansia sebagai manu-
sia yang bermartabat. Husnul 
khotimah dalam hal ini bukan 
meregang nyawa saja, tetapi 
kita harus menciptakan juga 
surga kecil di bumi untuk 
para lansia tersebut. Karena 
lansia perlu dipenuhi kebu-
tuhannya, baik dari segi so-
sial, budaya, dan politik agar 
mereka dapat hidup bahagia. 
Sebab itu, kita perlu mengam-
bil peran masing-masing guna 
mendorong lansia yang krea–
tif, kritis, dan berdaya.   

*Penulis merupakan Staf 
Fahmina Institute
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Adalah Khaulah binti 
Malik bin Tsa’labah, 
seorang sahabat pe– 

rempuan yang aduannya 
didengar oleh Allah Swt. Ia 
diperistri oleh seorang saha-
bat laki-laki bernama Aus bin 
Shamit. Rumah tangganya 
telah dijalani dalam waktu 
yang panjang, dan Khaulah 
telah melahirkan banyak anak. 
Menjelang usia senja Khaulah 
diceraikan oleh suaminya de–
ngan cara zhihar (menyerupa-
kan fisik istri dengan ibunya se-
hingga istri menjadi haram di-
gauli oleh suaminya). Khaulah 
tidak terima perlakuan sua-
minya dan mengadukan kepa-
da Nabi dengan mengatakan 
“Aus menikahiku saat aku masih 
muda yang disukai banyak orang. 
Namun kini saat usiaku lanjut 
dan memiliki banyak anak, ia 
men-zhihar-ku”. Setelah zhihar, 
Aus tetap memaksa Khaulah 
untuk melakukan hubungan 
seksual. Namun Khaulah sela-

lu bersikeras menolak dengan 
berbagai cara, sampai sua-
minya menjauh dari Khaulah. 
Mendengar pengakuan itu, 
Nabi terdiam sejenak, kemudi-
an berkata “Aku tidak mendapat 
perintah apa-apa mengenai per-
soalanmu itu. Menurutku, Eng–
kau telah haram untuk digauli 
suamimu”. Khaulah tidak puas 
dengan jawaban Rasul, kemu-
dian ia mengadukan perkara– 
nya kepada Allah Swt. Di 
saat itulah turun wahyu ke-
pada Rasulullah Alquran 
surat Al-Mujadilah ayat 1-4 
yang memberikan solusi 
atas kasus Khaulah. Bahwa 
perkataan zhihar yang di– 
sampaikan oleh suami me–
rupakan perkataan dusta 
(menyamakan istri dengan 
ibu karena keduanya berbe-
da), karena itu dia mendapat 
hukuman yang berat. Surat 
al-Mujadilah yang berarti pe– 
rempuan yang berani bersu-
ara/ menggugat untuk meng-

abadikan perjuangan mene-
mukan keadilan. 

Kisah di atas memberi-
kan gambaran tentang perjua– 
ngan yang besar dari seorang 
sahabat perempuan yakni 
Khaulah dalam memperoleh 
haknya untuk mendapatkan 
keadilan. Ketika jawaban dari 
Nabi Muhammad tidak sesuai 
harapan, ia lalu mengadukan-
nya langsung pada Allah, dan 
Allah langsung menjawabnya 
memberikan solusi atas per-
masalahan Khaulah. Tidak 
boleh siapapun termasuk sua-
mi memperlakukan istri de– 
ngan semena-mena, terlebih 
merendahkannya. Allah bah-
kan menghukum suami yang 
merendahkan istri dengan 
cara zhihar. Kisah Khaulah 
menunjukan keberpihakan Is-
lam pada perempuan sebagai 
manusia yang bermartabat se-
bagaimana laki-laki. 

Dari kisah ini begitu jelas 
terlihat bahwa Alquran se-
bagai firman Allah telah me–
nyatakan dirinya sebagai ki-
tab penjelas (tibyan) terhadap 
segala sesuatu. Juga berfungsi 
sebagai petunjuk (hudan) yang 
dapat menuntut umat manusia 
menuju jalan yang benar dan 
pembeda (furqan) antara ke-
benaran dan kebatilan (Man-
na Khalil al-Qathtan, 1972). 
Keindahan bahasa Alquran, 
kedalaman maknanya, serta 
keragaman temanya, membuat 
pesan-pesannya tidak pernah 
berkurang apalagi habis, mes-
ki telah dikaji dari berbagai as-
pek, termasuk dalam menggali 
makna penghormatan Islam 
pada perempuan. 

Lansia  
dalam  
Perspektif  
Alquran
Oleh: Silvia Rahmah*

Foto: Dok. Pribadi



No. 60 Th. MMXXII. Maret 2022 16Swara Rahima

Tafsir Alquran

Islam dan Penghormatan 
pada Lansia

Islam memandang ma–
syarakat lanjut usia (lansia) 
dengan pandangan terhormat, 
sebagaimana besarnya perha-
tian terhadap generasi muda. 
Islam memberi perhatian khu-
sus terkait dengan masa lansia, 
baik kondisi fisik, kesehatan 
reproduksi, dan kondisi psikis 
mereka. Islam memperlaku-
kan dengan baik para lansia 
ini agar mereka tetap dipan-
dang sebagai manusia yang 
bermartabat. Bahkan dalam 
Islam, penuaan adalah sebagai 
tanda dan simbol ilmu dan 
pengalaman hidup. Karena–
nya, ketika berbicara tentang 
kehidupan, setiap manusia 
pasti akan mengalami proses 
pertumbuhan dan perkem–
bangan selama usianya, dari 
mulai bayi sampai menjadi 
tua bahkan meninggal dunia. 
Sehingga masa tua adalah sun-
natullah yang tidak bisa ditolak 
oleh siapapun.      

Dalam perjalanan hidup 
manusia, sejak masa konsepsi, 
lahir, tumbuh, dan berkem-
bang, hingga masa lanjut, 
mengikuti pola-pola fase per-
tumbuhan dan perkemba– 
ngan dengan karakteristik 
masing-masing. Misalnya 
ketika menginjak masa dewasa 
(balig), tingkat kekuatan,  
organ-organ tubuh secara ke-
seluruhan mencapai puncak–
nya, kemudian setelah mele-
wati masa paruh baya, kekua-
tan tubuh itu secara berangsur- 
angsur menurun. Bersamaan 
dengan penurunan kekuatan 
fisik, banyak hal yang mung–

kin timbul dalam kehidupan 
lansia yang mudah dikenali. 
Majduddin Abu Thahir me–
ngatakan kekuatan fisik men-
jadi salah satu tanda lansia, 
meskipun sangat bervariasi 
antara satu individu dengan 
individu lainnya, tergantung 
dari pola hidup orang tersebut. 

Alquran menggambarkan 
fase kehidupan manusia dari 
mulai bayi hingga lansia se-
bagaimana disebutkan dalam 
Alquran surat Ghafir ayat 67: 

َّ مِْن  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُْم مِْن تُرَاٍب ثُم

َّ ُيخْرِجُكُْم طِْفلًا  َّ مِْن عَلَقَةٍ ثُم نُْطفَةٍ ثُم

َّ لِتَكُونُوا ُشيُوخًا ۚ  َّ لِتَبْلُغُوا َأُشدَّكُْم ثُم ثُم

وَمِنْكُْم مَْن يُتَوَفَّىٰ مِْن قَبُْل ۖ وَلِتَبْلُغُوا 

كُْم تَعْقِلُونَ َّ ى وَلَعَلل َأجَلًا مُسَمًّ

“Dialah yang menciptakan-
mu dari tanah, kemudian dari 
setetes mani, lalu dari darah yang 
menggumpal, kemudian Dia la-
hirkan kamu sebagai seorang anak 
kecil, kemudian (Dia membiar-
kan) kamu sampai dewasa, lalu 
menjadi tua. (Akan tetapi,) di an-
tara kamu ada yang dimatikan se-
belum itu. (Dia pun membiarkan) 
agar kamu sampai kepada kurun 
waktu yang ditentukan dan agar 
kamu mengerti”.

Apabila ditinjau dari 
sisi kerentanannya, usia lan-
jut merupakan masa di mana 
sebagian besar manusia me–
ngalami penurunan produkti-
vitas, karena kondisi fisik yang 
sudah mulai melemah. Karena 
itu, sebelum memasuki usia 
lanjut perlu mempersiapkan 
diri lebih baik, lahir maupun 

batin, agar masa tua kelak bisa 
tetap produktif dan bahagia. 
Gambaran kondisi fisik ini ter-
dapat dalam Alquran surat Ya-
sin ayat 68:

َومَْن نُعَمِّرْهُ نُنَّكِْسهُ فِي اْلخَلِْق ۖ َأفَلَا 

يَعْقِلُونَ

“Siapa yang Kami panjang-
kan umurnya niscaya Kami balik 
proses penciptaannya (dari kuat 
menuju lemah)”. 

Ayat di atas menggam-
barkan fase lansia secara fisik 
yang mulai melemah. Karena 
situasi tersebut, seyogianya 
masa lansia menjadi peringa-
tan bahwa kehidupan di dunia 
ini akan segera berakhir. Na-
mun demikian, masa muda 
bukan berarti masih jauh pada 
kematian, karena itu menjadi 
rahasia Allah. Muda dan tua 
sama-sama harus memper-
siapkan diri apabila sewaktu- 
waktu Allah memanggilnya 
untuk kembali.  

Penyebutan Lansia dalam 
Alquran 

Dalam Alquran secara 
khusus terdapat beberapa isti-
lah yang digunakan berkaitan 
dengan lanjut usia (lansia), 
di antaranya asy-Syaikhasy, 
Syuyukh,  al-Kibar, al-Ajuz, dan 
ardzalil-’umur. Pertama, kata 
Asy-syaikhasy  dalam kamus al-
Muhith kata asy-syaikhasy diar-
tikan sebagai orang yang telah 
nyata tuanya, yakni sekitar usia 
50 - 80 tahun atau sampai ak– 
hir hayat. Kedua, asy-Syuyukh 
(bentuk jamak), Asy-Syuyukh 
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mempunyai padanan kata 
lain yaitu Syiyukh, Syiikhah, 
Asyyaakh, Masyyakhah, dan 
Masyayikh (Aliah B Purwaka-
nia Hasan, 2008) Istilah ini le–
bih digunakan untuk menun-
jukkan kondisi para Nabi yang 
ketika itu sudah berusia lanjut. 
Istilah-istilah ini dapat kita 
temukan dalam beberapa ayat, 
antara lain dalam Alquran su-
rat Yusuf ayat 78 yang merujuk 
kepada Nabi Ayyub as yang 
sudah berusia lanjut. 

ٗٓ اَبًا َشيْخًا  يْزُ اِّنَ لَه هَا الْعَزِ اَّيُ َقالُوْا يٰٓ

ا نَرٰىَك مَِن  َّ َكبِيْرًا فَخُْذ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚاِن

الْمُْحِسنِيْنَ

Artintinya: “Mereka berka-
ta, “Wahai al-Aziz, sesungguh–
nya dia (Bunyamin) mempunyai 
ayah yang sudah lanjut usia 
karena itu ambillah salah seorang 
di antara kami sebagai gantinya. 
Sesungguhnya kami melihat eng–
kau termasuk orang-orang yang 
selalu berbuat lebih baik”.  

Dalam Tafsir al-Misbah 
dijelaskan bahwa ayat ini 
menceritakan tentang peristi-
wa penangkapan Bunyamin 
(saudara kandung Nabi Yusuf 
as) oleh Nabi Yusuf as yang 
saat itu sebagai Raja, ketika 
mereka bertemu para sauda-
ranya yang hendak meminta 
bantuan karena musim pacek–
lik. Para Saudara Bunyamin 
teringat janji mereka kepada 
Ayah mereka, Nabi Ya’qub 
as. Maka, mereka membu-
juk Yusuf untuk melepaskan 
Bunyamin. Namun Yusuf me-
nolak permintaan tersebut. 

Dalam permohonan tersebut, 
kata Syaikha  mengandung tiga 
alasan yang mereka harapkan 
dapat dipertimbangkan Yu-
suf untuk melepas Bunyamin. 
Tiga alasan tersebut adalah 
kasih sayang seorang ayah, 
usianya yang sudah lanjut, 
dan bahwa orang tua tersebut 
terkemuka dalam masyarakat-
nya, memiliki kewibawaan di 
mata masyarakat, dan tentu 
saja masyarakatnya akan sa– 
ngat senang bila ada yang ber-
buat baik kepada pimpinan 
mereka (M. Quraish Shihab, 
2002).     

Istilah Syaikh juga ditemu-
kan dalam Alquran surat Hud 
ayat 72 yang merujuk kepa-
da Nabi Ibrahim as dan surat 
Al-Qashshash ayat 23 yang 
merujuk kepada Nabi Musa 
as. Dalam ketiga ayat di atas 
menunjukkan kondisi para 
Nabi ketika itu sudah lanjut 
usia, dan satu isyarat istilah 
Syuyukh dalam surat Ghafir 
ayat 67 dalam bentuk jamak-
nya.

Ketiga, kata al-Kibar. Al-
Kibar berasal dari kata kabira 
- yakbaru - kibaran, yang ber-
makna telah tua umurnya 
(kabira fi sinnihi) (Muhammad 
ibn Mukrim, 1995). Istilah al-
Kibar ini mengandung arti 
orang yang berusia lanjut. Is-
tilah-Istilah ini dapat dijumpai 
antara lain dalam surat Al-Hijr 
ayat 54 yang mengandung arti 
kondisi orang tua yang keku-
rangan gizi dan orang tua yang 
telah lanjut dan kekuatannya 
sudah rapuh. Selain itu, ayat 
tersebut menjelaskan terkait 
berita bahagia kelahiran seo-

rang anak, yakni Nabi Ishaq as, 
untuk Nabi Ibrahim as beserta 
Siti Sarah, pada saat usia me–
reka sudah usia lanjut, dan ia 
merasa heran sambil meya–
kinkan kebenaran janji itu. 
Berikutnya surat Al-Isra’ ayat 
23 yang mengandung makna 
bahwa orang yang berusia lan-
jut dalam keadaan lemah dan 
harus dirawat atau dijaga atau 
dipelihara (M. Quraish Shihab, 
2002). Ayat tersebut mengan– 
dung makna tentang adab atau 
etika anak/ keluarga kepada 
orang tua terutama saat orang 
tua sudah lanjut usia. Dalam 
surat Maryam ayat 8 mene-
gaskan bahwa kondisi orang 
tua tersebut sudah berumur 
sangat tua (M. Quraish Shi-
hab, 2002). Ketiga ayat di atas 
menggambarkan kondisi Nabi 
Ibrahim as saat mendapatkan 
kabar beliau dikarunia seo-
rang anak dalam kodisi yang 
sudah tua. Istilah al-Kibar juga 
dapat  ditemukan pada surat 
Al-Baqarah ayat 266 mengand-
ung arti orang lanjut usia, te-
patnya pemilik kebun yang 
berusia lanjut. Kemudian ter-
dapat juga dalam surat Ali Im-
ran ayat 40 dan surat Ibrahim 
ayat 39. 

Keempat, kata al-‘Ajuz. 
kata al-’Ajuz bermakna pe–
rempuan yang usianya sudah 
lanjut (al-Mar’ah al-Kabiroh). 
Ayat-ayat yang menggunakan 
istilah ini merujuk kepada para 
istri Nabi yang sudah berusia 
lanjut. Istilah al-‘Ajuz ini dapat 
kita ditemukan antara lain da-
lam Alquran surat Hud ayat 
72 dan Adz-Dzariyat ayat 29 
yang merujuk kepada Siti Sa–
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rah, Istri Nabi Ibrahim as yang 
sudah tua dan tidak bisa mem-
punyai keturunan. Kemudian 
pada surat ash-Shaffat ayat 135 
dan surat asy-Syu’ara ayat 171 
yang merujuk kepada keadaan 
istri Nabi Luth as (M. Quraish 
Shihab, 2002).  

Kelima, Istilah Al-Ardzal 
al-’Umur. Istilah ini digunakan 
dalam Alquran Surat an-Nahl 
ayat 70 yang menunjukkan 
makna usia yang sudah tua 
renta. Kemudian surat al-Hajj 
ayat 5 yang bermakna usia 
yang sangat tua dan pikun, 
surat al-Anbiya ayat 44 yang 
bermakna usia yang panjang 
sebagai nikmat, dan surat 
al-Qashash ayat 45 yang me–
ngandung arti umur panjang. 

Selain itu, Alquran telah 
mengilustrasikan bagaimana 
tanda-tanda yang muncul di 
usia lanjut ini. Beberapa tanda 
bahwa seseorang sudah me-
masuki usia lanjut adalah (1) 
lemah secara fisik dan mudah 
lupa, sebagaimana digambar-
kan dalam Alquran surat an-
Nahl ayat 70 dan al-Hajj ayat 
5; (2) masa lanjut usia pada pe–
rempuan diawali saat perem-
puan berhenti dari haid, atau 
dikenal dengan istilah meno-
pause. Sebagaimana diisyarat-
kan dalam Alquran surat ath-
Thalaq ayat 4 dan an-Nur ayat 
60. Menopause sebagai tanda 
bahwa seorang perempuan 
sudah tidak mungkin me– 
ngandung/hamil, sebagaimana 
dalam Alquran surat Ali Imran 
ayat 40 dan Maryam Ayat 8; (3) 
semakin tua, tulang semakin 
lemah, rambut berubah men-
jadi putih (uban) sebagaimana 

dalam Alquran surat Maryam 
ayat 3-6 dan ar-Ruum ayat  54; 
(4) semakin bertambah usia, 
maka perasaan semakin sen-
sitif sebagaimana dalam Alqu-
ran surat al-Isra ayat 23.

Dukungan Islam pada Lansia 
Hal yang sangat pen–

ting dari ajaran Islam dalam 
melihat lansia adalah adanya 
dukungan dan penghormatan 
terhadap lansia. Nabi Muham-
mad saw menegaskan bahwa 
penghormatan terhadap lansia 
ini bagian dari ketaatan kepa-
da Tuhan. Allah telah meme–
rintahkan seorang anak untuk 
berbuat baik kepada orang tua 
terutama saat mereka sudah 
lanjut usia dan tidak boleh 
mengatakan perkataan yang 
menyakitkan, sebagaimana fir-
man Allah dalam Alquran su-
rat al-Isra ayat 23: 

ُ اه َّ ٓا ِإي ا تَعْبُدُٓوا۟ ِإلَّ َك َألَّ ُّ َب  ر
ٰ
 وَقَضَى

َ ا يَبْلُغَّنَ عِندَك  وَبِٱلْوَٰلِدَيِْن ِإْحسَٰنًا ۚ ِإمَّ

هُمَٓا َّ  ٱللِْكبَرَ َأحَدُهُمَٓا َأْو كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل ل

يمًا ِ هُمَا قَوْلًا كَر َّ  ُأّفٍ وَلَا تَْنهَرْهُمَا وَقُل ل

Artinya: Dan Tuhanmu te–
lah memerintahkan supaya kamu 
jangan menyembah selain Dia 
dan hendaklah kamu berbuat baik 
pada ibu bapakmu dengan sebaik- 
baiknya. Jika salah seorang di 
antara keduanya atau kedua- 
duanya sampai berumur lanjut 
dalam pemeliharaanmu, maka 
janganlah sekali-kali kamu me–
ngatakan kepada keduanya per-
kataan “ah” dan janganlah kamu 
membentak mereka dan ucapkan-

lah kepada mereka perkataan yang 
mulia.

Ayat tersebut menegas-
kan bahwa anak (laki-laki 
maupun perempuan) diharus-
kan berlaku baik kepada orang 
tua terlebih apabila sudah lan-
jut usia. Berbuat baik salah sa– 
tunya dengan memberikan 
perhatian, kasih sayang yang 
lebih, dan tidak menyakiti–
nya. Islam juga memberikan 
tawaran solusi bagi para lansia 
agar masa tua mereka bahagia. 
Seperti tertuang dalam Alqu-
ran surat al-Hijr ayat 54-55 
yang mengisyaratkan agar seti-
ap orang yang telah menginjak 
usia lanjut, hendaklah untuk 
tetap semangat/ optimis dan 
tidak mudah putus asa dalam 
menjalani kehidupan. 

Lansia hendaknya sela-
lu berpikir positif, mengasah 
intelektualnya dengan te– 
rus membaca dan berdiskusi, 
melakukan pola hidup sehat, 
silaturahmi dengan keluarga 
dan teman-temannya, tetap 
produktif sesuai kemampuan 
masing-masing, sehingga ke-
hadirannya terus memberi ber-
manfaat bagi kehidupan kelu-
arga, masyarakat, dan bangsa. 
Kisah Khaulah menjadi inspi-
rasi bagi semua perempuan 
termasuk perempuan lansia 
untuk tetap semangat, kritis, 
dan mengomunikasikan keti-
dakadilan yang dirasakan un-
tuk memperoleh keadilan dan 
kebahagiaan. Wallahu a’lam.

*Penulis adalah Dosen STAI 
Almasturiyah Sukabumi
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Saparinah Sadli adalah seo-
rang akademisi, pengger-
ak masyarakat, pejuang 

HAM, penulis, peneliti, dan 
aktivis isu perempuan yang tak 
kenal lelah. Perempuan kelahi-
ran 24 Agustus 1927 di Tegal-
sari - Jawa Tengah tersebut, 
pernah menjabat lusinan posisi 
penting. Beberapa di antara-
nya, Ketua Komisi Nasional 
Anti Kekerasan Terhadap Pe– 
rempuan (Komnas Perempuan) 
periode 1998-2004, anggota dan 
Wakil Ketua Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM) pada 1996-2000, bagian 
dari tim Gabungan Pencari Fak-
ta (TGPF) kerusuhan Mei 1998, 
dan Ketua Pusat Studi Kajian 
Wanita Universitas Indonesia 
pada 1990-2000.

Pandangan menarik Sa-
parinah tentang lanjut usia 
(lansia), tidak muncul dalam 
waktu sekejap. Refleksi priba-
di, teman-teman lansia, hing-
ga keseharian mendiang ibun-
ya di masa lalu banyak mem-
buka cakrawala pemikirannya 
tentang lansia. Kegiatan ibu–
nya dulu yang lebih banyak di 
rumah dengan merajut taplak 
meja dan menunggu kunju– 
ngan saudara atau cucu sa–
ngat kontras dengan teman-
teman perempuan lansia 
masa kini. Saparinah melihat 
banyak kawan lansianya  yang 
produktif dan aktif secara so-
sial yang bebas melakukan ak-
tivitas sesuai yang diinginkan 
(enjoy doing what they chosen 
to do). Keberagaman aktivitas 

lansia itulah yang turut men-
ciptakan konsep heterogeni-
tas lansia yang menarik, baik 
pada laki-laki  lansia maupun 
perempuan. Heterogenitas 
lansia tersebut tercermin dari 
perbedaan usia, pengalaman 
hidup, cara berpikir, kondisi 
fisik/ mental/ sosial/ spiritual 
yang beragam, dan pengam-
bilan keputusan hidup yang 
berbeda. 

Saparinah menemui 
momen yang semakin men-
dorong rasa ingin tahunya 
tentang lansia. Yaitu saat 
mengikuti seminar berju– 
dul “Penuaan Penduduk dan 
Pembangunan Indonesia: 
Dokumentasi, Tantangan, 
dan Langkah Lanjut” yang 
terselenggara pada Novem-
ber 2012.  Bersama lima lansia 
lainnya, ia mengisi acara ber-
judul “Voices of the Elderly”. 
Mereka hadir dari latar be-
lakang yang variatif (beragam 
usia, pengalaman, kegiatan, 
dan jenis kelamin). Ada yang 
masih mengurus PKK (Pem-
berdayaan Kesejahteraan Kel-
uarga) di tingkat RT dan RW, 
membantu Posyandu Lansia, 
rutin ikut senam lansia, dan 
lainnya. Dari kegiatan terse-
but, Saparinah menyadari 
bahwa lansia yang hadir tidak 
mempermasalahkan kemun-
duran fisik. Karena hal ter-
penting dari masa lansia yaitu 
tetap aktif dan merawat inter-
aksi sosialnya. 

Dengan berbagai adegan 
dan interaksi tersebut, Sapa-
rinah menunjukkan bahwa 
konsep lansia bersifat hetero-
gen dan memiliki kepribadian 

Saparinah Sadli, 
Perempuan Lansia Tangguh

Oleh: Fitria Sari*
Foto: pesona.co.id
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unik dan khas. Bagi Sapari-
nah, pengelompokan lansia 
sebagai golongan non-pro-
duktif yang homogen (yang 
berlaku di Indonesia), kurang 
sesuai dengan harapan dari 
lansia itu sendiri. Saparinah 
ingin menyampaikan bahwa 
dalam usia tua, adanya ke-
munduran fisik dan mental 
merupakan hal normal. Meski 
demikian, lansia juga dapat 
tetap tampil rapi dengan pi-
lihan busana yang pas dan 
energi yang menyenangkan. 
Artinya, ini juga bermakna 
bagi perempuan lansia yang 
produktif dan sehat akan 
memiliki kesempatan untuk 
dapat mandiri dan menghaya-
ti kebebasannya. 

Saparinah menegaskan 
bahwa lansia tidak perlu ter-
lalu mempermasalahkan ke-
munduran fisik dan kognitif, 
yang memang normal dan 
tidak perlu ditentang. Bagi 
Saparinah, “sehat” dalam 
konteks lansia tidak dapat 
diterjemahkan harfiah. Arti–
nya, “sehat” pada lansia dapat 
bermakna menemukan cara 
beradaptasi dari kemunduran 
fisik, dengan tetap aktif dan 
berinteraksi sosial (silaturah-
mi). 

Menjadi Perempuan Lansia 
Tangguh adalah PR Bersama 
yang Menyenangkan

Meneladani perempuan 
sebagai lansia tangguh, sebe-
tulnya sejalan dengan konsep 
successful agers yang hetero-
gen. Perempuan “sukses” di 
usia lanjut merupakan kelom-
pok dengan kemampuan 

mengembangkan kemandi-
riannya masing-masing di te–
ngah nilai budaya yang cen–
derung menekankan keter-
gantungan. Ada beberapa ciri 
utama successful agers, yaitu (a) 
melakukan hal produktif dan 
berguna bagi diri sendiri dan 
orang lain; (b) memiliki teman 
dekat yang menyenangkan; 
(c) mengikuti perkembangan 
masa dengan sosialisasi; (d) 
mempelajari hal baru di usia 
tua untuk mengembangkan 
potensi dan memberi kontri-
busi tanpa dibayangi tuntutan 
prestasi. 

Saparinah menyatakan 
bahwa perempuan sekitar 
setengah abad lalu memang 
tidak memiliki banyak pilihan 
hidup. Akan tetapi menurut 
pengamatannya, hal tersebut 
tidak menyurutkan aspirasi 
dan keberanian perempuan 
lansia zaman kini untuk bera-
ni mengambil keputusan yang 
diyakininya baik. Banyaknya 
narasi perempuan lansia yang 
masih aktif dengan menjaga 
toko kue, pendidik, pengu-
rus yayasan, penulis, konselor 
dan profesi lain, adalah mena–
rik. Karena, aktivitas mereka 
tidak lagi tentang pundi ru-
piah, melainkan kepuasaan/ 
penghilang kepenatan dan 
kebosanan, yang menjadi nilai 
penting. 

Tentu perjuangan suc-
cessful agers tidak mudah, tapi 
hal pentingnya adalah perem-
puan perlu mengembangkan 
kemandirian dan kekuatan–
nya sebagai inner strength, 
yang terus dibawa pada usia 
senja. Menurut Saparinah 

memaknai perempuan lansia 
tangguh bukan sekadar untuk 
dirinya sendiri, tapi bagaima-
na mendengarkan suara 
sekaligus menjadi inspirator 
bagi perempuan dan laki-laki 
lansia lainnya, yaitu dengan 
mengangkat cerita positif dan 
inspiratif. 

Pada akhirnya, melalui 
berbagai tulisan dan aktivi-
tas sosialnya, Saparinah ingin 
mengajak seluruh masyarakat 
untuk menyadari bahwa ti-
dak ada strategi tunggal atau 
resep baku dalam menjalani 
hidup sebagai lansia tangguh. 
Sejatinya, semua itu bera– 
sal dari diri sendiri, misalnya 
aktif di usia lanjut bisa beru-
pa mau belajar sesuatu yang 
baru, mau diajak mengiku-
ti aktivitas sosial, serta mau 
mengikuti aktivitas yang 
tersedia merupakan bentuk 
stimulasi yang diperlukan da-
lam konteks pengembangan 
potensi individu. Sosok lansia 
tangguh tentu membutuhkan 
interaksi antara kemauan in-
dividu lansia dan tersedianya 
kesempatan di lingkungan–
nya, yang dari perspektif psi-
kologi adalah hasil dari suatu 
proses perkembangan indivi-
du dari usia muda. Menjadi 
lansia tangguh adalah tugas 
dari lansia itu sendiri serta 
lingkungan sosialnya.

*Penulis merupakan pegiat kese-
taraan gender dan pemberdayaan 

perempuan, alumni Program 
Studi Kajian Gender SKSG Uni-

versitas Indonesia



akhwatuna

No. 60 Th. MMXXII. Maret 202221 Swara Rahima

Pada 25 Juli 2020, LETSS 
Talk diluncurkan melalui 

sebuah talkshow bertema “Pen–
ting tapi Tabu: Pendidikan 
Seks dan Seksualitas dalam 
Keluarga”. LETSS Talk dimak-
sudkan sebagai sebuah eks-
perimentasi konsolidasi femi–
nisme dalam situasi sosial- 
politik yang sangat dina-
mis, dipenuhi anomali, ironi, 
dan kontradiksi. Digagasnya 
LETSS Talk merupakan ha-
sil diskusi kecil antara Diah 
Irawaty (Departemen Antro-
pologi, State University of 
New York Binghamton), Ren-
vi Liasari (aktivis hak anak 
dari DAMAR Lampung), dan 
Farid Muttaqin (Departemen 
Antropologi, State Univer-
sity of New York Bingham-
ton). Momentum pandemi 
Covid-19 sejak Maret 2020 
membuat ide sebuah forum 
belajar bersama isu gender, 
seks, seksualitas, dan femi-
nisme semakin menguat teru-
tama dengan tren bekerja dari 
rumah (work from home) dan 

diskusi virtual. Akhirnya, ide 
tersebut menjadi lebih kon–
kret sebagai forum belajar ber-
sama yang dinamakan LETSS 
Talk, Let’s Talk about SEX n 
SEXUALITIES.  

LETSS Talk mempunyai 
tujuan menerapkan pendeka–
tan critical thinking dan creative 
thinking terhadap berbagai isu 
gender, seks, sekualitas, dan 
feminisme yang bertebaran 
baik di ruang maya maupun 
ruang nyata. Pembicaran ter-
kait gender, seks, seksualitas, 
dan feminisme menjadi kunci 
wacana dalam menegosiasi 
dan meresistensi tren totalitar-
ianisme, tradisionalisme, pat–
riarkisme, dan heteronorma-
tivisme dalam perkembangan 
demokratisasi. Dengan tagline 
“Let’s Talk about SEX n SEXU-
ALITIES,” LETSS Talk adalah 
gagasan dan upaya memba– 
ngun kebebasan berbicara dan 
berpikir yang menuntut ba– 
ngunan ruang-ruang pem-
belajaran. LETSS Talk juga 
menghargai segala kera– 

gaman pikiran dan tradisi aka– 
demik yang membutuhkan 
intensitas dalam membangun, 
memproduksi, dan merepro-
duksi argumen dari klaim-
klaim retoris. 

Di level internal gera-
kan feminisme, LETSS Talk 
berperspektif menempatkan 
pengetahuan-pengetahuan 
feminis sebagai pengetahuan 
yang perlu terus dipertanya-
kan, dikaji ulang, dianalisis, 
dan didebatkan. Karena pe–
ngetahuan feminis memiliki 
sejarah, konteks, dan usianya 
sendiri. Pengetahuan feminis 
membutuhkan upaya pem-
baruan terus menerus untuk 
mengimbangi perubahan 
yang sangat dinamis. LETSS 
Talk berkeinginan agar ruang- 
ruang belajar virtual yang 
berkembang sangat progresif 
dalam “masyarakat internet” 
bisa menjadi media pemba-
ruan pemikiran dan pengeta-
huan feminis, meng-upgrade 
wacana publik tentang gen-
der, seks, seksualitas, dan 

Mengembangkan LETSS Talk  
sebagai Gagasan Feminisme

Oleh: Farid Muttaqin dan Diah Irawaty*

Foto: letss-talk.com
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feminisme. Kegiatan diskusi 
dan pembelajaran perlu men-
jadi sebuah kegiatan riset de–
ngan segala prosesnya: mem-
bangun konteks, mendesain 
pertanyaan penelitian, target 
data yang diperlukan untuk 
menjawab pertanyaan, nara-
sumber diskusi sebagai infor-
man, pertanyaan diskusi se-
bagai kuesioner, hingga doku-
mentasi hasil diskusi sebagai 
sebuah laporan riset. LETSS 
Talk adalah ikhtiar pendoku-
mentasian pengetahuan me–
reka yang termarjinal dan ter-
sisih; LETSS Talk melakukan 
decentering dan destabilizing 
pengetahuan berperspektif 
kekuasaan dan melakukan 
pusat pengetahuan kelompok 
teropresi, menempatkan pe–
ngetahuan berperspektif kor-
ban dalam posisi lebih sentral.

LETSS Talk adalah eks-
perimentasi feminist scholar-
ship di tengah “masyarakat in-
ternet” ini. Dalam konteks ini, 
LETSS Talk memiliki niat un-
tuk bernegosiasi dengan vir-
tualisme yang sering menun-
tut sikap dan cara berpikir 
instan, mengabaikan keper-
luan atas “engagement”, me–
nyatu dengan persoalan, dan 
tidak terlalu mementingkan 
refleksi: datang dan pergi se-
cara kilat. LETSS Talk adalah 
niat, gagasan, praktik untuk 
tetap intens dan engage dalam 
kecenderungan virtualisme 
yang makin dominan, tak 
terkecuali dalam ruang pem-
belajaran feminisme. Secara 
praktis, kegiatan yang dilaku-
kan LETSS Talk menekankan 
dialog interaktif, tukar pikiran 

dan gagasan yang intensif, 
dari pada monolog atau cera-
mah.

Di luar negosiasi atas vir-
tualisme, LETSS Talk melaku-
kan eksperimentasi feminist 
scholarship dengan menge–
nalkan berbagai konsep an-
tropologi feminis sebagai 
kerangka analisis, seperti de-
naturalisasi, decentering dan 
destabilizing, keragaman dan 
fluiditas, interseksionalitas, 
yang tidak hanya menganali-
sis kesalingterkaitan tapi juga 
memahami kontradiksi dan 
ironi.  Serta etnografi feminis, 
yang memosisikan pengala-
man keseharian kelompok 
pinggiran sebagai sumber 
pengetahuan krusial, agency, 
politik gender, dan lain-lain. 

Membangun dan 
mengembangkan sebuah ga-
gasan feminisme bukan pro–
ses instan. Ini adalah proses 
sejarah, gerakan “merebut” 
perjalanan sejarah yang sa–
ngat panjang dan tidak selalu 
lurus-linear. Seperti halnya 
patiarkisme yang menjelma 
menjadi sistem hegemonik 
melalui proses kolektif, upa-
ya “merebut” sejarah dengan 
gagasan-gagasan feminisme 
juga sangat membutuhkan 
upaya kolektif dan solidari-
tas. Dalam membangun dan 
mengembangkan gagasan 
LETSS Talk, banyak sekali 
dukungan dan bantuan ber– 
bagai pihak. LETSS Talk ada-
lah inisiatif voluntarisme, 
dibangun dan dioperasional-
isasi sepenuhnya atas dasar 
sukarela. Semua pihak yang 
terlibat dan berpartisipasi da-

lam kegiatan-kegiatan LETSS 
Talk melakukannya secara su-
karela tanpa kompensasi ma-
terial. 

Hingga saat ini, LETSS 
Talk tidak mendapatkan 
dukungan dana dari pihak 
manapun. Perjalanan mem-
bangun dan mengembangkan 
LETSS Talk tidak akan bisa 
lancar tanpa semangat para 
relawan yang berjumlah seki-
tar 300 orang sejak LETSS Talk 
diluncurkan. Para relawan 
mengorganisir acara hingga 
menyiapkan Juru Bahasa Isya– 
rat demi pembelajaran yang 
inklusif. Dalam hal ini, LETSS 
Talk ingin menegaskan diri 
sebagai voluntarisme sosial, 
selain aktivisme politik dan 
gerakan scholarship. Lebih 
jauh, LETSS Talk perlu terus 
mengembangkan gagasan dan 
ide demi konsolidasi gerakan 
feminisme, serta Indonesia 
yang lebih demokratis, inklu-
sif, menghargai keragaman, 
toleran, serta tidak memberi 
ruang pada segala bentuk 
penindasan dan kekerasan. 

*Setelah lulus dari UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta, 

keduanya bekerja di berbagai or-
ganisasi feminis; Farid Muttaqin 

aktif bersama PUAN Amal dan 
UN Women dan Diah Irawaty 

aktif bersama SIKAP, Kalya– 
namitra, Rumpun Gema Perem-
puan, dan Komnas Perempuan. 

Keduanya adalah Kandidat 
Ph.D. Antropologi, State Uni-

versity of New York (SUNY) 
Binghamton, New York, Ameri-
ka Serikat dan turut mendirikan 

dan mengelola LETSS Talk.
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Umik A’izzah Amin 
Sholeh, atau yang 
akrab disapa Umik 

Zah adalah seorang perem-
puan lansia penggerak pe–
rempuan desa. Ia lahir pada 
14 Agustus 1940 di Jepara. 
Umik Zah dibesarkan oleh 
keluarga yang peduli terha-
dap masyarakat. Ayahnya, 
KH. Haroen Syakur adalah 
Rois Syuriyah NU Kecamatan 
Bangsri dan Ibunya Nyai Hj. 
Rofi’ah juga aktif menjadi Ke–
tua Muslimat NU Kecamatan 
Bangsri. Umik Zah sempat 
bersekolah di SMPN 1 Jepa-
ra hanya sampai kelas dua, 
lalu melanjutkan studinya di 
NDM (Nahdlatul Muallimat) 
Kauman, Solo sampai kelas 4, 
sambil mengaji di Mbah Kiai 
Zainuddin Kauman, Solo. 

Pada usia sekitar 17 tahun 
(1957), ia menikah dengan Kiai 
Mochammad Amin Sholeh  
putra dari Simbah Sholeh Tayu, 
Pati, guru dari Kiai Haroen 
Syakur (ayah dari Umik Zah). 
Awal tahun 1960, Kiai Mo-

hammad Amin dan Umik Zah 
mendirikan lembaga pendi-
dikan Madrasah dan Pondok 
Pesantren yang diberi nama 
Hasyim Asy’ari. Pada 1970-
an, Umik Zah (yang waktu itu 
telah memiliki 5 anak) turut 
mengikuti ujian persamaan di 
Pendidikan Guru Agama Ne–
geri di Kudus. Formalitas pen-
didikan itulah yang mengan-
tarkannya menjadi PNS Guru 
Agama sampai pensiun.  

Dalam kesibukannya se-
bagai ibu, istri, guru, dan peng– 
asuh pesantren, Umik Zah 
menginisiasi lahirnya ber–
bagai pengajian ibu-ibu serta 
melakukan penguatan perem-
puan di Desa Bangsri. 

Inisiatif Membuat Pengajian 
Sejak tahun 1960-an 

Umik Zah membuat sema-
cam halaqoh ibu-ibu membaca 
Alquran yang diikuti seki-
tar 30-an orang, setiap Jumat 

Oleh: Nuruddin Amin*  
& Hindun Anisah**

Nyai Hj.  
A’izzah Amin:
Penggerak 
Perempuan Desa

Foto: Dok. Pribadi
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siang. Pesertanya berganti- 
ganti, berawal dari ibu-ibu 
yang masih belajar membaca. 
Hingga saat ini, pengajiannya 
masih berjalan dengan jumlah 
jamaah sekitar 20-an orang 
dan banyak dari mereka yang 
sudah pandai membaca Alqu-
ran.

Umik Zah juga mengi-
nisiasi pengajian Rolasan se-
jak tahun 1980-an. Mulanya 
pengajian ini diminta oleh 
perorangan. Pada kesempa-
tan Maulid Nabi Muhammad 
saw, pengajian ini dilak-
sanakan setiap hari, di rumah 
para anggota yang meminta. 
Bahkan karena semangat– 
nya, pengajian berjalan sam-
pai 35 hari, melebihi satu bu-
lan Maulid. Beriringan de–
ngan perkembangan, pengaji-
an ini kemudian dilaksanakan 
dengan idaroh (berkeliling 
dari rumah ke rumah) setiap 
RW. Hingga kini sebanyak 18 
RW di Desa Bangsri memiliki 
kumpulan pengajian ibu-ibu. 
Umik Zah kemudian mem-
buat Badan Kontak Majelis 
Taklim (BKMT) yang digu-
nakan untuk pelaksanaan dan 
pembiayaan pengajian. BKMT 
inilah yang memobilisasi ibu-
ibu lainnya untuk turut pe–
ngajian Rolasan. Peserta Rola-
san ini bisa mencapai 2000-an 
orang, pengajian diselengga-
rakan setiap tanggal 12 bulan 
hijriyah. Sudah dua tahun 
ini, pengajian Rolasan masih 
diliburkan akibat Pandemi 
Covid-19. 

Ada lagi pengajian yang 
tergabung dalam Ikatan 
Hajjah Muslimat (IHM). Pe– 

ngajian ini diinisiasi oleh 
Umik Zah dan para tokoh ibu-
ibu yang baru saja datang dari 
ibadah Haji di sekitar perte–
ngahan tahun 1980. Pengajian 
IHM ini masih eksis sampai 
sekarang dengan anggota 
sekitar 200-an ibu-ibu hajjah.

Sekitar tahun 2000-an, 
Umik Zah kembali menginisi-
asi pengajian rutin Qur’an-an 
Rebonan diikuti oleh ibu-ibu 
di Desa Bangsri dan masih 
berlangsung hingga saat ini. 
Pengajian ini merupakan ke-
lanjutan dari pengajian rutin 
Mbah Haroen Syakur. Pada 
awalnya, pengajian rebonan 
ini bersifat idaroh, berputar 
dari rumah ke rumah. Lama 
kelamaan jumlah jamaah se-
makin besar hingga ratusan 
orang yang akhirnya pelak-
sanaan pengajian ditetapkan 
tempatnya di Pondok Pesan–
tren Hasyim Asy’ari. Penga-
jian Rebonan masih berjalan 
hingga saat ini, meskipun da-
lam situasi pandemi Covid-19.

Menguatkan Kesejahteraan 
Perempuan Desa

Di usia 72 tahun, Umik 
Zah masih aktif dan bersema– 
ngat untuk melakukan pengu–
atan kesejahteraan perempuan 
desa. Ia menginisiasi simpan 
pinjam kepada  para bakul 
(pedagang) pasar di Desa 
Bangsri, Kecamatan Bangsri, 
Kabupaten Jepara. Inisiatif 
tersebut dilatarbelakangi oleh 
keprihatinan Umik Zah terha-
dap para pedagang kecil yang 
lebih dari 50% terjerat utang 
kepada renternir. Utang me–
reka semakin besar dan mere– 

ka semakin tidak mampu 
mengembalikannya. Usaha 
tersebut bukan hal yang mu-
dah, hingga saat ini masih ada 
yang berutang ke renternir. 

Umik Zah juga masih 
aktif dan mengembangkan 
Gerakan Nasoinal Orang Tua 
Asuh (GNOTA) di tingkat 
desa. Para ibu di sekitar Desa 
Bangsri yang tergolong mam-
pu, diajak berdonasi untuk 
membantu anak sekolah yang 
tidak mampu secara ekonomi. 
Anak-anak yang membutuh-
kan untuk membayar SPP, 
harus datang setiap bulan 
membawa Kartu SPP mere-
ka, dimintakan tanda tangan 
Umik Zah. Pihak sekolah lalu 
berkoordinasi dengan pihak 
Panitia GNOTA yang diben-
tuk di tingkat Desa. “Program 
ini dapat membantu ratusan 
anak tidak mampu dan alham-
dulillah sudah berjalan 10 ta-
hun lebih,” papar Umik Zah.

Umik Zah yang kini ber–
usia 82 tahun adalah perem-
puan lansia pelopor dan peng-
gerak. Ia masih aktif berkegia-
tan, memberikan pengajian 
kepada ibu-ibu dan santri, zi-
arah ke berbagai daerah, bah-
kan menguatkan kesejahter-
aan perempuan di desa. Di 
luar kegiatan tersebut, ia juga 
mengisi hari-harinya dengan 
memperbanyak ibadah dan 
membaca Alquran.  

*Wakil Ketua DPRD Kabu-
paten Jepara dan putra dari  

Nyai A’Izzah
**Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan dan istri 
Nuruddin Amin
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Salah satu peserta ulama 
perempuan Madura asal 
Pamekasan menceritakan 

pengalamannya di lapangan. 
Kasus kekerasan seksual yang 
dituturkan tersebut adalah 
satu dari sekian banyak kisah 
pilu yang terjadi di Madura. 
Sebagai sosok yang dekat de–
ngan masyarakat, kehadiran 
ulama perempuan menjadi 
sangat penting. Sebab itu, ru-
ang perjumpaan antar Simpul 
Rahima dari berbagai daerah di 
Madura perlu dilakukan guna 
memperkuat gerakan dalam 
mengadvokasi persoalan pe–
rempuan dan anak. 

Hal tersebutlah yang me–
latarbelakangi kegiatan “Sil-
aturahmi Ulama Perempuan 
Simpul Rahima Madura” di 
Aula Bappeda Sumenep pada 
29 November 2021. Kegiatan 
yang didukung oleh We Lead 
tersebut dihadiri ulama perem-
puan dari empat Kabupaten, 
yakni Sumenep, Pamekasan, 
Sampang, dan Bangkalan. Aca-

ra dibuka dengan beberapa 
sambutan dari Zainul Hasan 
selaku Sekretaris PCNU Su-
menep, Pera Soparianti selaku 
Direktur Rahima, serta Dewi 
Khalifah selaku Wakil Bupati 
Sumenep. Sesi pertama diisi 
dengan diskusi kelompok yang 
difasilitasi oleh Desti Murdija-
na dan Farha Ciciek.  Kemudi-
an dilanjutkan dengan berbagi 
pengalaman lapangan dari Ta-
noker terkait inisiasi sekolah 
Bok-ebok dan Pak-bapak yang 
disampaikan oleh Pak Ali dan 
Bu Latifah. 

Dalam diskusi kelompok 
yang membahas persoalan 
perempuan dan anak, wilayah 
Pamekasan dan Sampang me-
lihat permasalahan kekerasan 
seksual pada anak, ibu rumah 
tangga, dan remaja. Sedangkan 
kelompok Bangkalan melihat 
persoalan utama yang terja-
di adalah perkawinan anak, 
pelecehan seksual, dan sunat 
perempuan. Adapun kelompok 
Sumenep melihat permasala–

han yang terjadi adalah konten 
pengajian yang sarat patriarki, 
perkawinan anak, kekerasan 
seksual, pengasuhan anak, ser-
ta penggunaan gadget yang ti-
dak terkontrol pada anak. 

Dalam merespons ber–
bagai persoalan tersebut, Sim-
pul Rahima Madura mengung-
kapkan telah melakukan ber– 
bagai inisiatif. Misalnya, 
melakukan kajian komunitas 
terkait isu kesetaraan, mem-
buat pelatihan dai/ daiyah untuk 
melahirkan tokoh agama ber-
perspektif adil gender, mem-
bentuk rumah konseling, ber-
jejaring dengan ormas, melaku-
kan pendampingan hingga ke 
badan hukum, serta mengawal 
Peraturan Daerah (Perda) Peng– 
arusutamaan Gender.  

Setelah presentasi kelom-
pok, Desti Murdijana meme-
takan persoalan perempuan 
dan anak di Madura yang saling 
berkelindan. Di antaranya ada-
lah kekerasan seksual, dispen-
sasi nikah, perkawinan anak, 
KDRT, dan perceraian. Dari 
hasil diskusi itu, ada beberapa 
langkah yang dapat dilakukan 
oleh ulama perempuan, yaitu 
(1) mengkritisi patriarki de–
ngan cara membongkar sedikit 
demi sedikit dari dua sisi antar 
anak dan orang tua melalui 
pendidikan; (2) memperbanyak 
tokoh (khususnya ulama pe–
rempuan) yang berperspektif 
gender; (3) membangun sistem 
pendukung bagi sesama ulama 
perempuan. Karena mengad-
vokasi atau mendampingi kor-
ban butuh teman curhat guna 
mencari solusi yang konkret.

“Anak itu mulai lulus SD sampai SMA  diperkosa oleh ayah kandungnya. 
Saat kasusnya dilaporkan, kepolisian dan keamanan bilang tidak ada 
bukti yang konkret. Padahal hasil visumnya ada. Proses hukum masih 
belum berjalan karena pelaku (ayahnya) mengatakan bahwa si anak tidak 
normal dan hanya mengada-ngada. Akhirnya pihak keamanan tidak 
segera menangkap pelaku.”

Silaturahmi Ulama Perempuan 
Simpul Rahima Madura,

Ruang Perjumpaan Membincang Persoalan  
Perempuan dan Anak
Oleh: Andi Nur Faizah

Foto: Dok. Rahima
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Sebagai lembaga yang 
mencita-citakan terwu-
judnya masyarakat yang 

adil dan toleran, pada 2021 
Rahima melaksanakan prog–
ram pencegahan ekstremisme 
berkekerasan di sekolah. Salah 
satu yang dilakukan dalam 
program ini adalah membuat 
Prosedur Operasional Stan-
dar (POS) di empat sekolah 
percontohan SMA dan SMK 
di Kabupaten Cirebon dan Su-
koharjo. Empat sekolah terse-
but, yaitu SMAN 1 Kartasura 
Sukoharjo, SMK Saraswati 
Grogol Sukoharjo, SMKN 1 
Gunung Jati Cirebon, dan 
SMAN 1 Jamblang Cirebon. 
POS yang disusun tersebut 
berkaitan dengan pencegahan 
dan penanganan kekerasan 
dan intoleransi.

Dari monitoring yang 
dilakukan Rahima  pada 7 
- 8 Desember 2021 di Suko-
harjo dan 9 – 10 Desember 
2021 di Cirebon, pihak seko-
lah menyatakan bahwa POS 

sangat bermanfaat dan opti-
mis dapat diterapkan. Seperti 
disampaikan oleh Bapak Oka 
dari SMKN 1 Gunung Jati, 
“Kami ucapkan terima kasih 
atas bimbingan dan arahan 
dari Rahima, sehingga kami 
dapat membuat POS di seko-
lah. Mudah-mudahan POS 
dapat kami terapkan sebagai 
acuan dasar untuk pelaksa-
naan kegiatan penerapan anti 
kekerasan dan intoleransi. Tu-
gas kita sebagai guru adalah 
melaksanakan apa yang su-
dah dimandatkan dalam Per-
mendikbud, yaitu mendidik 
siswa”. 

Keempat sekolah juga 
memasang banner di din–
ding atau sudut sekolah yang 
strategis sebagai media in-
formasi tentang kekerasan 
dan intoleransi serta bentuk- 
bentuknya dan bagaimana 
alur pengaduan ketika ada ka-
sus kekerasan atau intoleransi 
di sekolah. Salah satu sekolah 
yakni SMK Saraswati Grogol 

bahkan menjalin kerja sama 
dengan Sahabat Kapas, salah 
satu lembaga non profit di 
Solo, untuk melakukan pen-
dampingan psikologis bagi 
anak yang mengalami tindak 
kekerasan.

Berkaitan dengan pene–
rapan POS, keempat sekolah 
percontohan menyampaikan 
beberapa hal, yakni (1) di–
butuhkan adanya kesadaran 
kolektif melalui edukasi me–
ngenai toleransi dan pence-
gahan kekerasan bagi seluruh 
warga sekolah, sehingga 
seluruh pihak dapat bersiner-
gi dalam upaya pencegahan 
intoleransi dan kekerasan; (2) 
dibutuhkan adanya jaminan 
kenyamanan dan kerahasiaan 
korban sehingga korban mera-
sa aman ketika mau melapor, 
termasuk dibutuhkan sarana 
dan prasarana yang mema-
dai sebagai penunjangnya; (3) 
diperlukan SK (Surat Keputu-
san) pelaksana POS agar ada 
kejelasan siapa saja yang ber-
tanggung jawab dalam pene–
rapan POS di sekolah. 

Adapun strategi dalam 
menindaklanjuti POS ada-
lah (1) melakukan sosialisasi 
kepada siswa dan orang tua 
murid mengenai toleransi dan 
anti kekerasan; (2) menginteg–
rasikan POS dalam Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran; (3) 
mengintegrasikan POS di da-
lam kegiatan kesiswaan.

*Penulis adalah peneliti 
pada Pusat Riset Gender, Seko-
lah Kajian Stratejik dan Global, 

Universitas Indonesia

Upaya Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan serta Intoleransi  
di SMA/SMK Kabupaten Cirebon  
dan Sukoharjo

Oleh: Ratnasari*

Foto: Dok. Rahima
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Oleh: Pera Soparianti

Sekolah Yang-Eyang, yang 
berarti eyang-eyang atau 
kakek-nenek, merupa-

kan wadah belajar bagi lansia 
dan pra lansia yang dibentuk 
oleh komunitas Karang Wer-
da Bungur dan komunitas 
Tanoker Ledokombo Jember 
pada Februari 2018. Komuni-
tas Karang Weda Bungur ini 
merupakan organisasi yang 
berdiri pada Desember 2007 
dengan tujuan untuk mem-
fasilitasi pra lansia agar hi– 
dup sehat, produktif, dan 
terus berkreasi di masa tua. 
Komunitas ini didirikan oleh 
Wisnu dan dilanjutkan oleh 
Enik Supiyah. Pada Agus-
tus  2017, Karang Weda Bu–
ngur mendirikan pengajian 
Khoirunnisa yang dipimpin 
oleh Mukaryati yang bertu-
juan untuk meningkatkan 
kualitas rohani para lansia. 

Sementara komunitas Tanoker 
merupakan wadah bagi anak-
anak terutama yang diting-
gal orang tuanya bekerja (di 
dalam maupun luar negeri) 
untuk bermain, belajar, ber-
kreasi, dan membangun cita- 
citanya. Komunitas belajar 
Tanoker didirikan oleh Supo-
raharjo dan Farha Ciciek pada 
tahun 2009. Tanoker juga telah 
mendorong lahirnya Sekolah 
Bok-Ebok dan Pak-Bapak se-
bagai wadah belajar bersama 
untuk pengasuhan anak yang 
berkualitas menghadapi tan-
tangan zaman terutama di era 
digital. 

Sekolah Yang-Eyang ini 
diberi nama SEGAR yang 
merupakan singkatan dari 
sehat dan bugar. Awalnya, 
inisiatif Sekolah Yang-Eyang 
ini dilatarbelakangi oleh ba–
nyaknya warga di Ledokom-

bo yang menitipkan anak-
anak mereka kepada kakek- 
neneknya, baik karena orang 
tuanya kerja ke luar negeri se-
bagai buruh migran maupun 
karena orang tuanya beker-
ja dan tidak menggunakan 
pekerja rumah tangga. Na-
mun demikian pengasuhan 
di bawah para kakek nenek 
tersebut memiliki persoalan. 
Di bawah pengasuhan para 
kakek dan nenek, anak-anak 
pada umumnya lebih manja 
dibandingkan pada orang tua 
kandungnya sendiri. Kakek 
dan nenek juga cenderung 
memberi pembelaan kepa-
da anak yang sedang diberi 
pengertian oleh orang tuanya. 
Tetapi di satu sisi, para eyang 
ini mempunyai potensi dan 
kekuatan yang besar. Akti-
vitas sehari-hari mereka sa– 
ngat padat mulai menyiapkan 

Sekolah Yang-Eyang Ledokombo,
Pendidikan untuk Lansia Berkualitas  

dan Membangun Generasi Emas

Foto: tanoker.org
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makanan, mengantar dan 
menjemput anak sekolah, 
serta menemani bermain. Se-
bab itu, perlu ada ruang un-
tuk mewadahi potensi para  
eyang agar mereka dapat hi–
dup berkualitas.   

Sekolah Eyang untuk Lansia 
Berkualitas 

Sekolah Yang-Eyang hadir 
atas semangat bersama untuk 
menjadi lansia yang berkuali-
tas dalam menciptakan gener-
asi emas. Sekolah Yang-Eyang 
juga dimotivasi dengan ajaran 
Islam yang mewajibkan men-
cari ilmu itu wajib mulai lahir 
sampai liang lahat. Selain itu 
para eyang didorong keingi-
nan untuk belajar cara peng–
asuhan anak yang baik dan 
sehat karena tantangan zaman 
yang berbeda ketika para  
eyang masih kecil dengan cucu- 
cucunya saat ini.

Sekolah Yang-Eyang ini 
mempunyai tujuan yaitu (1) 
sebagai wadah untuk mem-
bantu para eyang menambah 
pengetahuan, keterampilan 
untuk diri sendiri maupun 
untuk cucu didalam keluar-
ga dengan landasan karakter 
yang baik; (2) wadah berbagi 
dan ruang curhat antar sesa-
ma eyang; (3) wadah mencari 
solusi apabila ada kendala di 
dalam pengasuhan cucu atau 
masalah yang dihadapi para 
eyang. Sekolah Yang-Eyang 
ini beranggotakan 48 orang 
mulai dari usia 31 hingga 89 
tahun. 

Untuk menambah penge–
tahuan, para eyang diberi-
kan pemahaman tentang cara 

mengasuh, mendidik hingga 
memenuhi hak anak. Mulai 
dari hak anak untuk bermain, 
mendapatkan pendidikan, 
mendapat perlindungan, 
makanan yang sehat, hak di-
sayangi dan lainnya. Mereka 
dibekali, pendidikan untuk 
membentengi anak-anak dari 
hal negatif seperti dampak 
buruk gawai bagi anak dan 
lingkungan, pengetahuan ter-
kait kekerasan seksual serta je-
nis obat-obatan dan minuman 
terlarang yang mengancam 
anak-cucu, gender, KDRT, dan 
pencegahan radikalisme. Para 
eyang juga diberi pengua-
tan keterampilan bagaimana 
membuat makanan yang se-
hat untuk menjaga kesehatan 
para eyang dan cucu, praktik 
membuat jamu dan cara pe–
nanganan darurat kecelakaan 
kecil di rumah tangga ma–
sing-masing atau tetangga 
terdekat. Materi-materi yang 
disampaikan tersebut berasal 
dari warga sekolah sendiri, 
dari lembaga formal dan non 
formal, para relawan yang 
difasilitasi oleh Tanoker, dan 
lainnya. 

Kegiatan pendidikan 
di Sekolah Yang-Eyang ini 
dilakukan sebulan dua kali, 
yakni pada minggu pertama 
dan keempat disetiap bu-
lan, yakni setiap hari kamis 
pagi setelah senam bersa-
ma. Namun ada pertemuan- 
pertemuan lain di luar waktu 
sekolah apabila diperlukan. 
Setelah itu, mereka memprak-
tikan materi pendidikan di 
rumah masing-masing kepa-
da cucunya. Bahkan, mere-

ka juga saling mengingatkan 
cucu tetangga untuk senantia-
sa menjaga etika dan berbuat 
baik. Ketika dalam forum Se-
kolah Eyang, mereka saling 
memberikan informasi ten-
tang perkembangan anak. Bila 
ada yang kurang baik, maka 
menjadi bahan diskusi untuk 
diselesaikan secara bersama.

Sekolah Yang-Eyang bu-
kan hanya untuk menyelamat-
kan anak-anak dari lingku– 
ngan yang tidak baik. Na-
mun juga untuk mewujudkan 
lansia atau para eyang yang 
berkualitas. Sekolah Yang- 
Eyang berupaya memperlu-
as ruang aman nyaman bagi 
kehidupan sehari-hari para 
lansia, tumbuh kembang para 
cucu, rumah tangga bahagia, 
juga lingkungan yang sehat 
bagi keluarga, kerabat, sa-
habat, dan masyarakat. Oleh 
sebab itu, kurikulum pendi-
dikan Sekolah Yang-Eyang ini 
disusun bersama berdasarkan 
kebutuhan. 

Selain belajar, para eyang 
ini merasa sangat bahagia 
karena sering berkumpul de–
ngan teman-temannya. Farha 
Ciciek mengungkapkan, Se-
kolah Yang-Eyang bukan ha-
nya untuk anak cucu namun 
juga untuk para eyang agar 
menjadi lansia produktif dan 
berkualitas. Sekolah Yang- 
Eyang ini juga diharapkan 
dapat menginspirasi ma–
syarakat dan pemerintah di 
daerah lainnya dalam mem-
bangun desa yang ramah bagi 
lansia. 
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Kutipan di atas harus-
nya menampar wajah 
kelompok intoleran 

yang banyak melakukan ke-
kerasan terhadap penganut 
agama lain atas nama syariat 
Islam. Masih banyak yang ku-
rang membaca, menggali, dan 
memahami bagaimana sebe-
narnya pribadi dan akhlak 
yang dicontohkan Rasulullah 
dalam berinteraksi dengan 
penganut agama lain, sehing-
ga banyak salah paham ten-
tang ajaran-ajarannya.

Buku kecil dengan mua-
tan besar berjudul “Per-
sahabatan Rasulullah de– 
ngan Pemeluk Agama Lain” 

memuat peristiwa-peristiwa 
sejarah Rasulullah dengan 
penggambaran akhlak Rasul 
dalam berinteraksi dengan 
sesama, terutama yang beda 
agama. Buku ini menunjuk-
kan kelembutan dan kebaikan 
hati Rasulullah saat berinter-
aksi dengan non-muslim. Ti-
dak ada gambaran sedikitpun 
yang menunjukkan tentang Is-
lam sebagai agama kekerasan. 

Kontras dengan apa yang 
terjadi saat ini, berbagai in-
siden kekerasan oleh seba-
gian orang muslim terhadap 
kelompok minoritas atau 
penganut agama lain, dian-
taranya, menyegel dan me–

rusak tempat ibadah, sampai 
meneror dan menyakiti para 
penganutnya. Bahkan, mem-
berikan ucapan selamat kepa-
da pemeluk agama lain atas 
perayaan hari besar agama 
mereka sampai saat ini sela-
lu menjadi polemik yang tak 
berkesudahan. Sangat jauh 
dari mengikuti akhlak Ra-
sulullah yang justru mengi–
zinkan kaum Nasrani Najran 
untuk melakukan kebaktian 
di dalam masjid. Sebuah sikap 
toleransi yang sebenarnya dan 
harusnya menjadi dasar da-
lam relasi antar agama. 

Buku yang terbit di ta-
hun 2020 ini menjadi penting 

“Saat kebaktian tiba, beberapa orang delegasi Nasrani Najran langsung berdiri menghadap 
ke Timur dan melakukan kebaktian di masjid. Para sahabat terkejut dan heran dengan 
apa yang mereka lakukan. Terbersit dalam hati mereka untuk melarangnya. Sontak Nabi 
berkata, biarkanlah mereka.”

Rasulullah 
Sebagai Teladan 
untuk Bersikap 
Toleran

Oleh: Irma Riyani*

Cetakan pertama: Desember 2020 
Ukuran: 11x16 Cm 
Jumlah halaman: 82 
ISBN: 978-602-52420-9-0 
Editor: Hengki Ferdiansyah 
Pengantar: Savic Ali

Foto: Dok. Net
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untuk dibaca, ditelaah, dan 
diselami maknanya terkait eti-
ka bergaul dengan kelompok 
non-Muslim. Dengan tujuan 
untuk menampilkan Islam se-
bagai agama rahmat. Buku ini 
diharapkan bisa berkontribu-
si dalam membangun persa-
habatan lintas Iman dan ker-
ukunan antar umat beragama. 

Buku ini adalah kumpu-
lan tulisan dari kisah yang su-
dah dimuat di website Islami.
co kemudian dikompilasikan 
kembali dalam bentuk buku. 
Buku setebal 82 halaman ini 
menyajikan 13 kisah inter-
aksi baik Rasulullah dengan 
non-muslim dengan gaya 
penyajian yang ringan. Apa-
bila dikelompokkan dari ke-
13 tema yang disajikan dalam 
buku ini, interaksi dengan 
non-muslim yang diajarkan 
oleh Rasulullah mencakup 
berbagai aspek kehidupan 
baik aspek ibadah, muamalah, 
ekonomi, dan politik. 

Pada tataran ibadah, kisah 
pertama yang disajikan ada-
lah ketika Rasulullah meng– 
izinkan kebaktian di Masjid. 
Kisah ini membantah banyak 
pandangan yang melarang 
non-muslim untuk memasuki 
masjid. Kisah lainnya menun-
jukkan Rasulullah mendo-
akan orang Yahudi dan bah-
kan turut memberikan peng-
hormatan ketika ada jenazah 
Yahudi lewat di depan beliau. 

Pada aspek muamalah, 
terdapat beberapa kisah 
yang menunjukkan bahwa 
berbuat baik itu tidak perlu 
pandang bulu terkait agama 
ataupun etnis. Buku ini men-

ceritakan tentang bagaima-
na tetap menjaga hubungan 
baik dengan anggota keluar-
ga yang non-muslim, seperti 
cerita Asma’ binti Abu Bakar 
memiliki ibu bernama Qatilah 
yang tidak masuk Islam pada 
masa Nabi. Lalu berbuat baik 
kepada tetangga yang non- 
muslim seperti kisah Aisyah 
yang diperintahkan oleh Rasu-
lullah untuk berbagi makanan 
dengan tetangga yang Yahudi.  

Menjalin hubungan baik 
dengan non-muslim yang 
dicontohkan oleh Rasulul-
lah juga dalam kerja sama 
ekonomi. Terdapat hadis yang 
menjelaskan bahwa Nabi per-
nah mempercayakan peng-
garapan kebunnya kepada 
seorang Yahudi. Dalam buku 
ini juga menjelaskan bagaima-
na Rasulullah melakukan 
transaksi ekonomi dengan Ya-
hudi, yaitu membeli makanan 
dan menggadaikan baju 
perang. Selain itu, Nabi juga 
memiliki seorang pelayan dari 
pemuda Yahudi Bernama Ab-
dul Quddus. 

Kerja sama lain yang di-
contohkan Rasulullah dengan 
pemeluk non-muslim yakni 
pada aspek politik. Bebera-
pa kisah terkait kerja sama 
politik ini adalah ketika Ra-
sulullah meminta suaka ke-
pada Raja Najasyi dari ama– 
rah kaum Kafir Quraisy. Raja 
Najasyi memberikan perlin–
dungan penuh kepada kaum 
Muslimin. Selain itu, Rasulu–
llah juga pernah mendapat-
kan bantuan dari seorang to-
koh Yahudi yakni Mukhairiq 
dalam perang Uhud. Bahkan, 

Mukhairiq mendonasikan 
semua hartanya untuk per-
juangan Rasulullah saat ia 
wafat dalam medan perang 
tersebut. Rasulullah bahkan 
menjulukinya sebagai ‘sebaik- 
baiknya Yahudi’.

Pesan inti dari buku ini 
yang perlu diamalkan ada 
pada anjuran untuk tidak 
menzalimi pemeluk non- 
muslim. Oleh sebab itu, sikap 
toleransi antar agama sangat 
dianjurkan di dalam Islam. 
Rasulullah selalu berpesan 
untuk tetap menjunjung ting-
gi hak kebebasan beragama 
dan menghindari dari sikap 
diskriminatif terhadap kelom-
pok minoritas. Ajaran inti ini 
banyak diabaikan oleh bebe–
rapa kelompok muslim yang 
tidak paham akan konteks 
dari setiap peristiwa dan seja-
rah penting perilaku dan akh-
lak dari Rasulullah.  

Beberapa prinsip dasar 
yang diajarkan Rasulullah, 
terdapat dalam buku kecil ini. 
Apabila relasi damai dengan 
sesama pemeluk agama lain 
dapat dijaga, maka harmo-
ni juga dapat dijaga dengan 
baik. Mengakhiri ulasan buku, 
yang mungkin bisa dijadikan 
kutipan penting dari buku 
ini, adalah “barangsiapa mem-
bunuh non-muslim yang tidak 
memerangi umat Islam, maka ia 
tidak akan mencium bau surga. 
Sesungguhnya bau surga dapat 
ditemukan dari jarak tempuh 40 
tahun” (HR. Al-Bukhari).
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Allah Swt menurunkan 
agama Islam sebagai 
rahmat bagi alam se-

mesta, sebagaimana firman 
Allah dalam Alquran surat 
Al-Anbiya’ ayat 107, artinya: 
“Dan tidaklah Kami, mengu-
tusmu, Muhammad, melainkan 
untuk menjadi rahmat, kasih sa–
yang bagi alam semesta”. 

Kehadiran Islam, bukan 
saja membawa kasih sayang 
bagi manusia, tetapi bagi alam 
semesta, alam raya, termasuk 
tumbuhan, hewan, tanah, air, 
udara, langit dan bumi sei–
sinya. Ajaran Islam bersifat 
menyeluruh (syumuliyyah). Ti-
dak ada satupun yang terting-
gal, sebagaimana Allah ber-
firman dalam Alquran surat 
al-An’am ayat 38 yang artinya: 
“....tidak ada satupun yang Kami 
tinggalkan/lewatkan di dalam Ki-
tab Alquran”. 

Semua hubungan vertikal 
manusia dengan Sang Pencip-

ta (Allah Swt) dan hubungan 
horizontal manusia dengan 
sesama makhluk Allah, dia-
tur secara baik dan lengkap 
(walau kadang disebut secara 
garis besar) serta memberikan 
posisi masing-masing yang 
tepat dan adil sesuai dengan 
ilmu dan kehendak Allah. 

Terkait hubungan timbal- 
balik manusia dengan sesama 
makhluk, misalnya, manusia 
(al-insu) dengan manusia lain 
yang beragam tingkatannya, 
umat dengan nabinya, orang 
tua (al-‘aabaa’ wal ummahaat) 
dengan anak (al-aulad), laki- 
laki dengan perempuan, orang 

kaya  (aghniya’) dengan orang 
miskin (al-fuqoro wal-masaaki-
in), pemimpin dengan yang 
dipimpinnya, dan seterus–
nya. Semua itu diatur dalam 
sejumlah kaidah akhlak yang 
mulia serta dalam muamalah 
yang adil dan baik atas dasar 
keimanan. Hal ini ditegaskan 
dalam hadis Nabi saw: “Ak-
malul-mu’miniina iimaanan 
ahsanuhum khuluqon” (Kaum 
mukmin yang paling sempur-
na imannya adalah yang pa–
ling bagus akhlaknya). (HR. 
Tirmidzi). 

Alquran sebagai sumber 
pertama dan utama dalam 
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ajaran Islam. Allah Swt dalam 
Alquran surat An-Nisa’ ayat 
36 berfirman yang artinya:  
“Dan beribadahlah kalian kepada 
Allah dan jangan kalian menye-
kutukan-Nya dengan sesuatu 
apapun. Dan berbaktilah kalian 
kepada kedua orang tua (ayah-
ibu) dengan sebaik-baiknya, dan 
juga (berbuat baiklah) kepada 
sanak-kerabat, anak-anak yatim, 
fakir miskin, tetangga yang ma-
sih kerabat dan tetangga jauh, 
dan sahabat dekat, ibnu sabil, dan 
budak-budak yang dalam kekua-
saan (pada masa dahulu)...” 

Betapa pentingnya kasih 
sayang dan persaudaraan an-
tar keluarga dan sesama ma-
nusia terutama yang lemah, 
Nabi saw memberikan per–
umpamaan tentang kasih 
sayang kaum mukmin itu lak-
sana satu tubuh yang saling 
terhubung, saling menguat-
kan, dan saling menolong dan 
saling merasakan serta berem-
pati. Hal ini disebutkan dalam 
hadis Nabi saw: 

 عن النعمان بن بشير يقول: قال رسول

 ال�ّٰه ص. : ترى المؤمنين في تراحمهم

 وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا

 اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده

 .بالسهر والحمى

Artinya: Dari Nu’man bin 
Basyir berkata bahwa Rasulullah 
Saw bersabda: “Engkau   melihat 
orang-orang mukmin di 
dalamnya mereka saling berkasih 
sayang, saling mencintai, dan 
saling bersambungan itu laksana 
satu badan. Jika salah satu bagian 

tubuh mengalami sakit, seluruh 
tubuhnya ikut merasakan dengan 
tidak tidur dan merasakan 
demam”. (HR. Bukhari: 6011, 
hal. 1107). 

Semua kebaikan yang 
dilakukan oleh seorang 
muslim yang kemudian 
dinikmati dan dimanfaatkan 
oleh sesama manusia atau 
hewan, maka itu menjadi 
sedekah, sebagaimana 
disebutkan di dalam hadis 
berikut: “Maa min muslimin 
ghorosa ghorsan fa akala minhu 
insaanun au daabbatun illaa 
kaana lahu shodaqoh”. Artinya: 
Dari Anas bin Malik ra. bahwa 
Rasulullah saw bersabda: “Tak 
satupun orang muslim yang 
menanam satu tanaman lalu 
hasilnya dimakan oleh sesama 
manusia atau hewan, melainkan 
menjadi sedekah baginya” (HR. 
Bukhari: 6012, hal. 1107).

Penghormatan Nabi 
Muhammad pada Lansia

Nabi Muhammad 
saw adalah orang yang 
mengajarkan kasih sayang 
dan hormat kepada orang-
orang yang sudah lanjut usia. 
Nabi bersabda bahwa, Allah 
mengampuni uzur orang yang 
diberi usia panjang. Dalam 
sebuah hadis Nabi bersabda: 

 عن أبي هريرةَ - رضي ال�ّٰه عنه - عن 

بيّ - صلى ال�ّٰه عليه وسلم - قَاَل: َّ  الن

ى َّ رَ أجَلَهُ َحت  »أعْذَرَ ال�ّٰه ِإلَى اْمرٍِئ َأّخَ

َلََغ ِستِّينَ َسنَةً«. رواه البخاري .ب

Dari Abu Hurairah r.a. 
dari Nabi saw sabdanya: Allah 
tetap menerima uzur/ alasan 
seorang yang diakhirkan ajalnya, 
sehingga ia berumur enam puluh 
tahun. (HR.Bukhari). 

Usia 60 tahun 
merupakan usia maksimal 
bagi kebanyakan orang 
diberi kesempatan hidup 
oleh Allah di dunia. Namun 
bukan berarti di atas usia 60 
tahun Allah tidak menerima 
uzurnya. Hadis tersebut bisa 
dipahami apalagi bagi orang 
yang diberi kesempatan 
hidup di atas 60 tahun Allah 
juga akan menerima uzurnya. 

Pada hadis lain, orang 
yang berbuat baik, menolong 
orang yang sudah lanjut 
usia apalagi mereka tidak 
mempunyai suami dan miskin 
diberi pahala yang sangat 
besar yakni pahala orang 
yang puasa sepanjang hari 
dan salat selama semalam.  
Nabi bersabda dalam sebuah 
hadis yang diriwayatkan oleh 
Shafwan bin Sulaim, yang 
sanadnya sampai kepada Nabi 
saw, kemudian Nabi bersabda: 
“Orang yang membantu atas 
kaum janda (perempuan yang 
tidak bersuami) dan miskin itu 
seperti pejuang (mujahid) di 
jalan Allah atau seperti orang 
yang berpuasa sepanjang hari 
dan sholat sepanjang malam”.  
(HR. Bukhari: 6006, hal. 1106). 

Hadis tersebut memang 
bersifat umum berbicara 
kepada siapapun perempuan 
yang tidak mempunyai suami 
dan orang miskin. Hanya 
saja bagi perempuan lansia 
yang tidak mempunyai 
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suami, apalagi mereka 
menanggung anak atau cucu 
dalam posisi yang sangat 
lemah dan rentan. Karena itu 
mereka adalah orang yang 
paling berhak mendapatkan 
pertolongan sebagaimana 
hadis di atas. Allah bahkan 
akan memberikan pahala 
bagi siapapun yang menolong 
mereka dengan pahala yang 
sangat besar. 

Beberapa hadis lain yang 
menunjukkan betapa ajaran 
Islam yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad saw sangatlah 
mulia dan memuliakan 
manusia laki-laki maupun 
perempuan, tua maupun 
muda. Berikut beberapa 
hadis yang dapat diambil 
pembelajaran. Pertama, 
secara timbal-balik Nabi saw 
mengajarkan pentingnya 
sikap saling mengasihi 
dan menghormati antara 
generasi tua dan muda. Beliau 
bersabda: 

Laisa minnaa man lam 
yarham shoghiironaa wa lam 
yuwaqqir kabiironaa. Artinya: 
“Bukanlah golongan kami, orang 
yang tidak menyayangi yang 
kecil dan tidak menghormati 
orang yang tua” (HR. Tirmidzi: 
1919, hal. 471).

Kedua, Nabi Muhammad 
saw mengajarkan umatnya 
untuk berbakti kepada kedua 
orang tua. Terlebih lagi kepada 
ibu yang telah mengandung 9 
(sembilan) bulan, melahirkan 
dengan mempertaruhkan 
nyawa antara hidup dan mati, 
dan juga telah menyusui dan 
mengasuh dengan kesabaran, 
ketelatenan, dan kasih sayang.

Suatu ketika Nabi saw 
ditanya, “Ya Rasulallah, 
kepada siapakah yang aku harus 
berbakti kepadanya”? Lalu Nabi 
menjawab: “Kepada ibumu”. 
Lalu kepada siapa lagi? Nabi 
menjawab: “Ibumu”. Lalu kepada 
siapa lagi? Nabi menjawab: 

kepada kedua orangtua”. Lalu apa 
lagi, Nabi. Lalu Nabi menjawab: 
“Berjuang di jalan Allah, jalan 
kebaikan” (HR. Tirmidzi: 1898, 
hal. 467). 

Hadis meletakkan posisi 
penghormatan atau berbakti 
kepada kedua orang tua 

“Ibumu”. Lalu kepada siapa lagi? 
Nabi menjawab: “Ayahmu lalu 
yang lebih dekat dan yang lebih 
dekat lagi” (HR. Tirmidzi: 1897, 
hal. 467). 

Dalam kondisi Ibu 
sudah sepuh, tentu berbakti 
dan berbuat baik itu lebih 
ditekankan dan diutamakan.

Ketiga, Abdullah bin 
Mas’ud, berkata: “Aku bertanya 
kepada Rasulullah SAW., “Ya 
Rasulallah, amal apa yang paling 
utama?” Nabi menjawab: “Salat 
pada waktunya”. Lalu apa lagi, 
Nabi? Nabi menjawab: “Berbakti 

setelah posisi salat yang 
merupakan rukun Islam 
yang paling utama. Ini 
menunjukkan bahwa berbuat 
baik kepada kedua orang tua, 
terlebih kepada ibu. Apalagi 
jika kedua orang tuanya sudah 
sepuh dan uzur, berbuat baik 
adalah kebajikan yang sangat 
utama.

Keempat, Rasulullah 
juga mengingatkan bahwa 
rida Allah dan murka-Nya 
sangat tergantung pada rida 
dan murka kedua orang tua. 
Rasulullah saw Bersabda: 

Betapa pentingnya kasih 
sayang dan persaudaraan antar 
keluarga dan sesama manusia 

terutama yang lemah, Nabi saw 
memberikan perumpamaan 
tentang kasih sayang kaum 

mukmin itu laksana satu tubuh 
yang saling terhubung, saling 

menguatkan, dan saling menolong 
dan saling merasakan serta 

berempati.
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“Ridho al-Robbi fii 
ridhol-waalid wa sakhothi al-
Robbi fii sakhothil-waalid. 
Artinya: “Kerelaan Allah di 
dalam  kerelaan orang tua yang 
melahirkan dan kemurkaan Allah 
di dalam kemurkaan orang tua” 
(HR. Tirmidzi: 1900, hal. 467). 

Berbuat baik dan tidak 
menyakiti orang tua adalah 
dua kata kunci untuk 
mendapat rida Allah yang 
diambil dari hadir di atas, 
terlebih apabila orang tua 
mereka sudah lansia. 

Kelima, larangan 
merendahkan, mencela, dan 
menghina orang tua, terlebih 
mereka yang sudah lanjut usia. 
Nabi bersabda dalam sebuah 
hadis yang diriwayatkan oleh 
Abdullah bin ‘Amr berkata: 
Rasulullah saw bersabda: 

“Termasuk dosa besar 
adalah seseorang mencela kedua 
orang tuanya.” Para sahabat 
bertanya: “Ya Rasul, apakah ada 
orang yang mencela kedua orang 
tuanya? Rasul menjawab: “ya, 
ada, yaitu seseorang mencela 
kedua orang tua orang lain, 
lalu orang tersebut membalas 
mencela kedua orang tuanya.” 
(HR. Tirmidzi: 1902, hal. 468). 

Keenam, betapa 
mulianya kedua orang tua, 
sehingga doa kedua orang tua 
atas anaknya termasuk doa 
yang mustajab/dikabulkan. 
Dari Abu Hurairah bahwa 
Rasulullah saw bersabda: 

“Tsalaatsu da’awaatin 
mustajaabaatun laa syakka 
fiihinna: da’watul-madzlumi, 
wa da’watul-musaafiri, wa 
da’watul-waalidi ‘alaa waladihi”. 
Artinya: “Tiga doa yang 

dikabulkan oleh Allah tanpa ragu 
yaitu: doa orang yang dianiaya/
dizolimi, doa orang yang dalam 
perjalanan, dan doa orang tua 
atas anaknya”. (HR. Tirmidzi: 
1905, hal. 469). 

Ketujuh, sesungguhnya 
membalas budi untuk kedua 
orang tua adalah hampir 
mustahil, artinya sangat sulit 
bisa dilakukan. Nabi saw 
bersabda: 

“Laa yajzii waladun 
waalidan illaa an yajidahu 
mamluukan fa yasytariyahu fa 
yu’tiqohu.” Artinya: “Seorang 
anak tidak bisa membalas 
budi kedua orang tuanya 
kecuali jika ia mendapatkan 
orangtuanya menjadi budak 
yang dikuasai seorang tuan, 
lalu sang anak membelinya dan 
memerdekakannya”. 

Kedelapan, hadis yang 
memberikan kesimpulan 
umum bahwa mengasihi dan 
menyayangi umat manusia, 
terlebih bagi yang sudah 
lanjut usia adalah pemantik 
turunnya rahmat Allah. 
Tentang hal ini dijelaskan oleh 
Nabi saw:

“Man lam yarhamin-naasa 
laa yarhamhullahu”. Artinya: 
“Siapa saja yang tidak mengasihi 
manusia, maka Allah tidak 
mengasihinya”. (HR. Tirmizi: 
1922, hal. 472).  

K e s e m b i l a n , 
sesungguhnya rahim/
kasih sayang adalah tali 
penyambung dari Allah Yang 
Maha Rahman. Nabi bersabda: 
“Orang-orang yang penyayang 
akan disayangi oleh Allah Yang 
Maha Penyayang. Sayangilah 
yang ada di bumi, maka yang ada 

di langit akan menyayangimu. 
Rahim/kasih sayang merupakan 
tali sambung dari Allah Yang 
Maha Rahman, siapa saja yang 
menyambungnya, Allah akan 
menyambungnya. Siapa saja 
yang memutuskannya, Allah 
pun akan memutuskannya”. 
(HR. Tirmidzi: 1924, hal. 472). 

Kesepuluh: orang yang 
tidak memiliki kasih sayang 
adalah sesungguhnya orang 
yang celaka karena sifat 
rahmah itu telah dicabut oleh 
Allah. Nabi bersabda: 

“Laa tunza’u al-rohmatu 
illaa min syaqiyyin”. Artinya: 
“Tidaklah dicabut sifat kasih 
sayang itu kecuali dari orang 
yang celaka” (HR. Tirmidzi: 
1923, hal. 472). 

Dari sejumlah hadis 
di atas dapatlah dipahami 
bahwa sikap kaum muda 
kepada lansia tidak lain 
adalah penghormatan dan 
bakti tulus yang terbaik. 
Tidak dibenarkan dalam 
ajaran Islam menelantarkan 
lansia, apalagi mereka adalah 
orang tua kita, guru kita, atau 
orang yang kita hormati dan 
sayangi. Diharuskan bagi 
semua manusia menghormati 
dan menyayangi lansia atas 
dasar keimanan kepada Allah 
Swt dan  akhlakul karimah 
sebagaimana tuntunan Nabi 
Muhammad saw.  
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Mobil Nadia berhenti 
di depan rumah Dila, 
Nadia mengetuk 

pintu, tapi tidak ada yang me–
nyahut. 

“Dil, Dila…. Buka Dil,” 
panggil Nadia.

“Apa mereka sudah ke 
bandara?” Nadia segera meng-
hubungi Dila.

“Halo, assalamualaikum.” 
Nadia merasa lega, suara Dila 
terdengar. 

“Waalaikumussalam, Dil, 
sekarang kamu di mana? To-
long dengarkan aku, jangan 
pergi, di sana bahaya, kita tidak 
tahu apa yang akan terjadi, dan 
kamu tahu ikhwan yang mela-
marmu apakah dia orang baik? 
Kamu belum tahu, Dil,” kata 
Nadia khawatir.

“Tenang sahabatku, aku 
baik-baik saja, kami sudah di 
bandara.”

“Aku akan menjemput-
mu,” kata Nadia.

“Kenapa kamu mence-
gahku untuk hijrah? Bukankah 
sudah kujelaskan, ini adalah 
impianku.” 

Nadia terdiam.
“Sudah Nad, perbaiki 

saja agamamu, semoga kamu 

segera mendapatkan panggilan 
untuk berjihad sepertiku.” Dila 
memutus dan mematikan pon-
selnya. 

Seharian Nadia tidak 
merasa tenang, dia sangat 
mengkhawatirkan Dila dan  
Yahya. Setelah 12 jam kemudi-
an, ada pesan masuk dari Dila.

“Aku sudah di di kota 
Doha, Qatar. Masih transit, do-
akan perjalananku lancar ya,”

Mendapat pesan dari Dila, 
Nadia segera menghubungi, 
namun nihil, begitu cepat no-
mornya sudah kembali tidak 
aktif.

Empat jam kemudian, 
kembali Dila mengirim pesan, 
“Nad, tenang saja, kami baik-
baik saja, sengaja aku tidak 
menghidupkan ponsel supaya 
baterai awet. Tadi kami kem-
bali transit di Bandar Udara 
Attaturk dan sekarang kami su-
dah menuju perbatasan Turki- 
Syria.”

Nadia kembali cemas 
membaca pesan dari sahabat-
nya, “Dila… aku tidak ingin 
terjadi sesuatu kepadamu,” 
kata Nadia. Seharian dia men-
cari informasi tentang daulah 
Islamiyah, banyak fakta dan 

bukti bahwa apa yang dika-
takan Dila tidak benar tentang 
mereka. Bahkan, beredar video 
kekejaman orang-orang yang 
mengaku dirinya berjihad su-
dah bukan rahasia umum, tapi 
kenapa sahabatnya ini sama 
sekali tidak tergoyahkan niat–
nya untuk pergi.

Sudah seminggu Nadia 
tidak mendapatkan pesan dari 
Dila, ponsel Dila pun belum 
bisa dihubungi. 

Suara pesan masuk ter-
dengar, segera Nadia mem-
bukanya. Dila kembali meng-
hubunginya.

“Nad, kami sudah sampai. 
Perjalanan melewati perbatasan 
sungguh penuh ketegangan. 
Yahya sangat kuat melewati–
nya, aku bersyukur Allah me-
lindungi kami semua dari para 
petugas penjaga perbatasan. 
Kami sudah di madhafah (ru-
mah tamu), sedikit kotor dan 
tak terurus, tapi tidak masalah, 
karena kami sedang berjuang, 
ini adalah ujian yang harus 
aku lalui. Semoga ikhwan yang 
melamarku akan segera men-
jemputku. Terima kasih Nadia, 
sahabatku. Semoga kita bisa 
berjumpa lagi. Mungkin ini pe-
san terakhirku, aku ingin fokus 
dengan kehidupan baruku di 
sini. Salam buat ibumu ya. Aku 
sayang padamu.”

Nadia meneteskan air 
matanya, “Bagaimana jika 
kamu mengalami kesusa– 
han, dengan cara apa aku tahu 
kondisimu dan kondisi Yahya, 
Dila… sampai saat ini aku ti-
dak tahu, kenapa kamu bisa 
melakukan hal seperti ini,” 
tulis Nadia, namun pesan itu 
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masih menunggu, nomor Dila 
sudah kembali tidak aktif.

Nadia memejamkan 
matanya merasakan betapa 
menyesalnya dia karena tidak 
bisa mencegah sahabatnya. Dia 
merasa tidak bisa mendampi– 
ngi proses sahabatnya, dia 
merasa belum sepenuhnya ha–
dir untuk sahabatnya ketika sa-
habatnya merasa berdosa besar 
atas masa lalunya dan berusa-
ha bertaubat memperbaiki diri 
dan agamanya, namun kenapa 
harus melakukan jihad. Apa 
dengan jihad, dengan pergi ke 
sana tobatnya baru diterima?

*** 
Sudah tiga tahun sejak 

kepergian Dila, Nadia su-
dah kembali menjalankan ke-
hidupannya. Namun, tiba-tiba 
dia menerima sebuah pesan 
suara dari nomor yang tidak 
dikenal.

“Nad, ini aku Dila.” Nadia 
menghentikan tangannya yang 
sedang mengecek dokumen 
pekerjaannya.

“Kamu benar Nad, di sini 
tidak aman. Aku memang me-
nikah dengannya, tapi ternya-
ta dia sudah punya istri, aku 
tanya kenapa tidak cerita kalau 
sudah punya istri, dia jawab 
karena kamu tidak bertanya. 
Heh, saat itu aku masih mera-
sa ini adalah ujian dari jihad. 
Menjadi istri kedua tidaklah 
mudah sampai pada akhirnya 
dia selalu menyakitiku, aku se-
lalu dipukul, sering memaksa 
melakukan hubungan seksual. 
Dia sangat kasar. Tidak ada 
satu tahun, suamiku mati di 
medan perang. Menjadi janda 
di sini lebih sulit lagi, nasibku 

semakin tidak jelas, Yahya juga 
tidak mendapatkan apa-apa. 
Aku meminta perlindungan 
pada pemerintah Dahlan Is-
lamiyah, mereka berjanji akan 
mencarikan suami untukku. 
Aku harus mau dinikahkan 
oleh siapapun, bahkan aku ti-
dak boleh protes jika suamiku 
mengambil budak perempuan, 
mereka tidur bersama pun aku 
tidak boleh protes. Nad, aku 
menyesal….” Nadia mende–
ngar isak tangis Dila.

“Aku bertahan hanya kare-
na Yahya, jadi aku tidak peduli 
dengan kelakuan suamiku. Kau 
tahu Nad, saat ini Yahya sudah 
enam tahun, aku berusaha me-
lindungi Yahya dari perilaku 
kasar, aku tetap mengajarkan 
budi pekerti seperti yang kita 
dapatkan di tanah jawa. Tapi 
Nad, saat ini Yahya sudah tidak 
bersamaku, dia… dia… diam-
bil para jihadis dan melatih–
nya dengan latihan yang tidak 
layak untuk anak-anak. Yahya 
mulai terbiasa melihat orang 
disiksa dan dipenggal, bahkan 
Yahya sudah bisa menggu-
nakan senjata. Mau jadi apa dia 
nanti Nad, banyak anak usia 15 
tahun di sini yang kemudian 
meledakkan diri demi mencari 
surga dan puluhan bidadari. 
Sungguh biadab Nad, bahkan 
aku pernah melihat mereka 
membunuh sesama muslim, 
hanya karena berbeda, ini be-
nar benar bukan perilaku seo-
rang muslim.”

Nadia mulai merinding 
dengan kalimat yang diucap-
kan sahabatnya.

“Sungguh Nad, kukira apa 
yang mereka lakukan adalah 

Khilafah Nubuwah, sangat wa-
jar jalan untuk menggapainya 
dengan kekerasan, kukira ini 
adalah malhamah kubro. Tapi 
nyatanya hanya kebrutalan 
yang sangat liar.” Nadia men-
dengar hela nafas dari Dila.

“Aku berencana membe-
lot, aku akan mengajak Yahya 
pergi, walaupun ancaman–
nya jika ketahuan kami akan 
dipenjara, disiksa bahkan di-
bunuh. Tapi aku sudah tidak 
tahan. Aku ingin pergi dari 
sini, ini neraka dunia. Kamu 
tahu sendiri Nad, betapa aku 
ingin mencari keadilan dan 
tempat di mana syariat islam 
ditegakkan, ternyata di sini 
tempat ketidakadilan. Me–
reka kejam dan menakutkan. 
Nad, entah bagaimana nasib-
ku selanjutnya, aku ingin me–
nyampaikan betapa aku sangat 
menyayangimu dan keluarga-
mu, aku berdoa dengan tulus 
semoga kamu terhindar dari 
apa yang sudah terjadi padaku. 
Jika aku tak kunjung meng–
hubungimu, kemungkinan 
aku dipenjara atau terbunuh. 
Saat ini aku sangat merindu-
kan bumi pertiwi, yang begitu 
menyejukkan dan memberi 
kedamaian bagi siapapun. 
Salam sayang dariku dan Yah–
ya. Wassalamualaikum.

Nadia menangis seseng-
gukan, dadanya terasa sesak 
mendengar apa yang terjadi 
pada sahabatnya. “Ya Allah… 
selamatkan sahabatku, se-
lamatkan Dila dan anaknya.”

*Penulis merupakan penulis 
Novel Hilda
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Women’s Voice and 
Leadership atau 
WVL adalah salah 

satu program yang diinisiasi 
oleh Global Affairs Canada 
(GAC). Program ini diim-
plementasikan di 30 nega-
ra di dunia dengan 32 pro-
gram terhadap organisasi- 
organisasi yang berfokus 
pada isu perempuan. WVL te–
lah terlaksana sejak 2017 dan 
dilakukan di Asia sejak tahun 
2019, termasuk di Indonesia. 
WVL merupakan salah satu 
program yang progresif kare-
na GAC memiliki kebijakan 
internasional untuk bantuan 
feminisme atau Feminist In-
ternational Assistance Policy 
(FIAP). 

Negara yang disasar oleh 
WVL merupakan mayoritas 
negara miskin berkembang, 
baik di Amerika, wilayah 
timur tengah, Asia, dan Afri-
ka. Secara spesifik, WVL ber-
fokus pada ketimpangan gen-
der yang dialami perempuan, 
kerentanan yang dialami oleh 
kelompok anak, disabilitas, 
dan kelompok marginal lain– 
nya. Kelompok-kelompok 
rentan itulah yang ingin 
diberdayakan agar mereka 
mendapatkan hak-haknya di 
semua aspek, baik ekonomi, 
sosial, maupun kebijakan.

Adapun WVL memiliki 
tiga area yang ingin disasar. 
Pertama, di tingkat internal 
lembaga. WVL ingin berkon-

tribusi untuk meningkatkan 
tata kelola organisasi perem-
puan, baik di tingkat lokal 
maupun regional. Area ini 
disasar agar lembaga perem-
puan terus ada dan mampu 
melanjutkan perjuangan isu-
isu perempuan. 

Kedua, sisi program dan 
advokasi. Setelah internal lem-
baga, diharapkan lembaga- 
lembaga perempuan tersebut 
mampu melakukan pengua-
tan kapasitas di akar rumput 
untuk menjalankan program. 
Baik itu advokasi maupun 
pendampingan komunitas 
dengan tujuan memajukan ke-
setaraan gender, memberda–
yakan perempuan dan anak, 
serta berpihak pada kelompok 
marginal. 

Ketiga, melakukan pe–
nguatan jaringan agar dapat 
terbangun kekuatan yang 
lebih besar dalam menyasar 
isu kesetaraan gender. Hal ini 
penting dilakukan agar jarin-
gan atau aliansi yang sama- 
sama mendukung terhadap 
isu kesetaraan gender dan 
mengadvokasi regulasi yang 
sama dapat saling menguat-
kan. Dalam hal ini, tujuan 
besar WVL adalah untuk me-
majukan kesetaraan gender, 
memberdayakan perempuan, 
dan mempromosikan pe-
menuhan hak asasi perem-
puan. 

Dalam menyasar tiga 
area tersebut, setiap negara 
yang tergabung dalam WVL 
memiliki fokus isu sesuai 
kondisinya masing-masing. 
Misalnya Pakistan yang fokus 
mengembangkan gender action 

WVL untuk Pemberdayaan  
Perempuan Dunia
Oleh: Testia Fajar Fitriyani* dan Isthiqonita

Foto: Dok. Pribadi
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plan dan gender legacy dengan 
peningkatan kapasitas pe– 
rempuan muda di lembagan-
ya. Hal tersebut dilakukan 
untuk menguatkan kapasitas 
dari sisi individu terkait femi–
nisme dan gender transfor-
matif, serta organisasi terkait 
gender transformative budgeting 
dan gender transformative plan-
ning. 

Adapun Bangladesh ber-
fokus pada kepemimpinan 
perempuan muda melalui 
Girls Leadership Program. 
Program ini bertujuan untuk 
memberdayakan perempuan 
yang masih muda guna me–
lawan budaya yang melarang 
perempuan pulang malam, 
berjalan sendirian tanpa izin 
dari laki-laki, hingga larangan 
perempuan untuk berseko-
lah. Inisiatif yang dilakukan 
tersebut adalah upaya untuk 
mendobrak tabu serta mem-
perkuat interaksi sesama pe–
rempuan untuk belajar bersa-
ma. Dalam Girls Leadership 
Program, perempuan muda 
memiliki ruang aman un-
tuk mendiskusikan berbagai 
permasalahan perempuan. 
Keberanian perempuan un-
tuk mendobrak tabu di ma–
syarakat merupakan ukuran 
keberhasilan dalam program 
ini. 

Sedangkan Indonesia 
melalui konsorsium We Lead, 
berfokus untuk meningkat-
kan akuntabilitas tata kelola 
organisasi yang berorientasi 
pada keberlanjutan. Konsorsi-
um We Lead juga melakukan 
pengorganisiran komunitas 
dan kolaborasi jejaring untuk 

advokasi memajukan kese-
taraan gender dan toleransi 
guna memperkuat gerakan 
perempuan di Indonesia. Na-
mun bagaimanapun dalam 
menggarap isu-isu tersebut, 
setiap negara mengalami situ-
asi yang khas di masa pan-
demi Covid-19. 

Situasi di Masa Pandemi 
Covid-19

Setiap negara memiliki 
situasi yang beragam saat ter-
jadi pandemi Covid-19. Ada 
yang serupa, tetapi ada juga 
yang berbeda. Indonesia dan 
Bangladesh misalnya, memi-
liki kemiripan perihal kasus 
kekerasan seksual. Kasus ke-
kerasan seksual, baik di In-
donesia maupun Bangladesh 
menjadi isu nasional, khu-
susnya saat terjadi pandemi 
Covid-19. Sedangkan di nega-
ra lain kekerasan seksual tetap 
ada, tetapi tidak menjadi isu 
nasional yang mendesak. 

Adapun di Myanmar isu 
yang menjadi perhatian nasi-
onal dan organisasi perem– 
puan adalah kudeta militer. 
Anggota WVL Myanmar 
secara khusus melakukan 
pendampingan ekstra terha– 
dap perempuan di tengah 
kudeta militer dalam situa-
si Covid-19. Pendampingan 
yang dilakukan yaitu melaku-
kan mitigasi Covid-19, meng-
hubungkan berbagai jaringan 
komunitas perempuan, pe–
nguatan ekonomi perempuan, 
bahkan melakukan pendam– 
pingan psikologis pada 
perempuan yang sering 
mendapatkan teror bom. 

Dalam situasi di masa 
pandemi Covid-19 tersebut, 
negara-negara klaster Asia 
yang tergabung di dalam 
WVL mau tidak mau harus 
menggeser fokus kegiatan–
nya. Program yang pada mu-
lanya melakukan penguatan 
perempuan beralih kegiatan-
nya menjadi mitigasi risiko 
Covid-19. Beberapa hal yang 
dilakukan yakni penanganan 
risiko dampak Covid-19 un-
tuk kelompok perempuan, 
anak, dan kelompok rentan 
lainnya melalui respond grants. 

Meskipun dihadap-
kan pada situasi pandemi 
Covid-19, kelompok perem-
puan memiliki daya tahan 
yang luar biasa. Di tengah  
upaya untuk bertahan hidup 
dan memenuhi kebutuhan 
keluarga, mereka tetap aktif 
melakukan advokasi kebija-
kan, pendampingan komu-
nitas, dan melanjutkan pe–
nguatan perempuan di akar 
rumput.

Dalam situasi terbatas, 
para organisasi perempuan 
juga memanfaatkan plat-
form digital untuk kerja- 
kerja komunitas. Pemanfaatan 
teknologi tersebut sangat 
berkontribusi dalam men-
dorong upaya pengorganisa-
sian sehingga pendampingan, 
jejaring, advokasi, dan ruang 
aman dapat benar-benar di-
maksimalkan. Hal ini menjadi 
bukti bahwa organisasi pe–
rempuan mampu bertahan di 
berbagai situasi. 

*Penulis merupakan Project 
Manager of We Lead
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Assalamualaikum Pak Kiai, 

Perkenalkan nama saya 
Putri, saya ibu tung-
gal karena suami saya 

telah meninggal dunia satu 
tahun yang lalu. Saat ini saya 
memiliki seorang putri yang 
sudah duduk di bangku SMP. 
Saya juga merawat ibu saya 
yang sudah lansia. Untuk 
menghidupi keluarga, saya 
bekerja di suatu perusahaan, 
dan bekerja pagi hingga sore, 
terkadang saya juga lembur 
pulang malam. 

Pak Kiai, ibu saya su-
dah sangat renta, dan sakit- 
sakitan. Saya khawatir terjadi 
apa-apa kepada ibu di rumah 
ketika saya bekerja. Saya tidak 
mampu kalau harus memba-
yar perawat untuk merawat 
ibu saya. Saya sempat berta–
nya kepada ibu saya apakah 
tidak apa-apa jika tinggal di 
panti jompo, dengan segala 
pertimbangan ada yang me– 
rawat, menjaga, dan ada 
teman sebaya untuk berbin-
cang. Ibu saya setuju dan saya 
pun mengiyakan. Tapi batin 
saya juga masih ragu. Pak 
Kiai, apakah benar menitip-
kan orang tua di panti jompo 

adalah perbuatan dosa dan 
melanggar birrul walidain? 

Wassalamualaikum wr. wb.

***

Wa’alaikum salam wr. wb.

Mbak Putri yang saya 
hormati. Semoga mbak ber-
sama keluarga senantiasa 
dirahmati dan diberkati Allah, 
diberi kesehatan, serta kemu-
dahan dalam segala hal yang 
dibutuhkan. 

Berbakti kepada kedua 
orang tua adalah wajib atas 
seorang muslim, juga me–
rupakan salah satu bentuk iba-
dah dalam rangka mendekat-

kan diri kepada Allah Swt. 
Bahkan di dalam Alquran, 
Allah Swt. meletakkan pe–
rintah untuk berbakti kepa-
da kedua orang tua setelah 
perintah mengesakan Allah 
Swt (tauhidullah) dan setelah 
larangan mempersekutukan-
nya dengan sesuatu apapun. 
“Katakanlah: “Marilah kubacakan 
apa yang diharamkan atas kamu 
oleh Tuhanmu yaitu: janganlah 
kamu mempersekutukan sesuatu 
dengan Dia, berbuat baiklah ter– 
hadap kedua orang ibu bapak.” 
(QS. Al-An’am [6]: 151). 

Hal ini menunjukkan 
betapa tinggi dan mulianya 
amalan berbakti kepada orang 
tua terutama ketika keduanya 
sampai berumur lanjut (lan-

Diasuh oleh:  
KH. Cecep Jayakarama

Bolehkah Menitipkan Ibu  
di Panti Jompo?

Foto: Dok. Rahima
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sia), sebagaimana Allah Swt 
berfirman dalam surat al-Isra’ 
ayat 23-24. Berbakti kepada 
orang tua juga merupakan 
amalan yang dicintai Allah. 
Sebagaimana Rasulullah saw 
bersabda dalam hadis yang di-
riwayatkan oleh Abdullah bin 
Mas’ud ra, ia berkata: “Aku 
bertanya kepada Rasulullah saw, 
amal apakah yang paling dicintai 
oleh Allah  Swt, beliau bersab-
da: ”Salat pada waktunya.” aku 
bertanya lagi lalu apalagi? Rasul 
bersabda: “berbuat baik kepada 
orang tua.” lalu aku bertanya 
lagi, kemudian apa ya Rasulallah 
saw? Rasul bersabda: “ Jihad di 
jalan Allah” (HR. Bukhari dan 
Muslim).

Bahkan, Rasulullah saw 
menegaskan, sangat hina dan 
merugi anak-anak yang masih 
bertemu dengan orang tuanya 
ketika mereka memasuki usia 
tua. Namun tidak bisa me-
manfaatkannya untuk masuk 
surga dengan berbakti kepada 
keduanya.

Terkait dengan per-
tanyaan yang diajukan oleh 
mbak Putri, saya ingin meng-
utarakan jawaban sebagai 
berikut:

Pertama, apabila orang tua 
sudah sepuh dan membutuh-
kan pengurusan anaknya maka 
bagi sang anak wajib mengurus 
orang tuanya. Dengan catatan 
bahwa anak memiliki kemam-
puan untuk mengurus orang 
tua tersebut secara baik. Ada-
pun kemampuan yang dimak-
sud meliputi finansial, keahlian 
di bidang kesehatan, dan lain-
lain yang dibutuhkan. 

Kedua, apabila anak ti-
dak memiliki kemampuan 
untuk mengurus orang tua–
nya secara baik, maka ia dapat 
meminta bantuan kepada pi-
hak lain, seperti keluarga lain 
yang mampu atau panti jom-
po

Ketiga, Allah tidak akan 
membebani seorang hamba 
dengan suatu kewajiban ke-
cuali disesuaikan dengan ke-
mampuan dirinya. Laa yukalli-
fu nafsan illaa wus’ahaa.

Jika melihat kondisi 
mbak Putri seperti digambar-
kan di atas, maka bukanlah 
dosa ketika mbak Putri me-
nitipkan ibu di panti jompo, 
karena memang mbak Putri 
tidak memiliki kemampuan 
yang dibutuhkan. Apalagi su-
dah dibicarakan dengan ibu 
sehingga ibu rida dan paham 
kondisi mbak Putri. Pada saat 
yang sama, mbak Putri masih 
memiliki kesempatan untuk 
melakukan kebaikan kepada 
ibu dengan berbagai cara. Per-
tama, senantiasa mendoakan 

ibu agar diberi kesehatan, 
kebahagiaan, dan panjang 
umur. Kedua, meluangkan 
waktu untuk menjenguk dan 
bercengkrama bersama ibu. 
Ketiga, apabila ada rezeki le– 
bih bisa menyampaikannya 
kepada ibu, baik dalam ben-
tuk uang atau hadiah yang 
dibutuhkannya dan dapat 
membahagiakan hatinya.

Kesimpulannya, apabila 
anak memiliki orang tua yang 
sudah sepuh dan sakit-sakitan 
dan tidak mampu mengurus 
dirinya sendiri, sedangkan 
keadaan anaknya tersebut 
sudah dewasa dan memiliki 
kemampuan untuk mengu-
rusnya dengan baik, maka 
ia wajib mengurusnya de– 
ngan baik. Apabila anak ti-
dak melakukannya dan malah 
menitipkan orang tuanya ke 
panti jompo, maka ia berdosa 
besar. Namun, apabila anak 
tidak memiliki kemampuan 
untuk melakukannya, maka ia 
harus mencari cara yang lain 
sebagai solusi permasalahan, 
seperti menitipkan orang tua– 
nya di panti jompo, dengan 
syarat orang tuanya rida atas 
apa yang akan dilakukan. 
Karena rida Allah ada pada 
rida orang tua.

Demikian jawaban dari 
saya. Semoga ada manfaatnya. 

Wallohu yarhamunaa bir-
rohmatithaamah, fi al-diin wa 
al-dunya wa al-akhirah.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

*KH. Cecep Jayakarama  
Merupakan Pengasuh PP 

Nurulhuda Garut

Katakanlah: “Marilah 
kubacakan apa yang 

diharamkan atas 
kamu oleh Tuhanmu 

yaitu: janganlah kamu 
mempersekutukan 

sesuatu dengan Dia, 
berbuat baiklah 

terhadap kedua orang 
ibu bapak. 

(QS. Al-An’am: 151). 
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Dulu, sekitar 5 atau 6 ta-
hun sebelum pandemi 
Covid melanda, saya 

pernah mencoba main futsal 
ketika memasuki 60 tahun.  
Saya pikir saya kuat. Saya dulu 
waktu masih SMA masuk klub 
sepak bola di Makassar. Baru 
sekitar 5 sampai 10 menit ber-
main, saya sudah ngos-ngosan, 
pandangan saya berputar, pe– 
ning, lutut saya rasanya tak 
kuat menunjang tubuh saya. 
Maka sayapun berhenti, dan 
pelan-pelan duduk diping-
gir lapangan mengembalikan 
tenaga dan semangat saya. 
Ketika itu saya terlihat pu-
cat, kata orang-orang yang 
datang mengerubungi saya. 
Ternyata main futsal itu sa– 
ngat berat. Saya memang ma-
sih melanjutkan permainan, 
dengan menjaga ritme per-
mainan saya (tidak beranjak 
jauh dari posisi saya), tetapi 
sejak saat itu tidak berani lagi 
main futsal. Apalagi sekarang. 
Saya sekarang menjelang 70 
tahun, tepatnya April nanti 69 
tahun. 

Saya kira memasuki usia 
60 tahun memang sudah ba–
nyak berubah pada diri ma-
nusia. Mungkin karena itu 
disebut lansia (lanjut usia, 
atau usia lanjut). Bentuk tu-
buh manusia pada umumnya 
mengalami perubahan sei-
ring semakin bertambahnya 
usia. Kulit semakin keriput, 
berat badan menyusut, dan 
berbagai perubahan terjadi. 
Gerak sudah semakin lam-
bat, koordinasi otot dan otak 
sudah tidak begitu jalan. An-
tara apa yang dipikirkan mau 
dikerjakan atau direspon otot 
tidak lagi singkron, sehingga 
beberapa pekerjaan atau akti-
vitas, tidak bisa lagi dilakukan 
secara efektif. Maka kitapun 
mengenal usia pensiun. Se-
mentara itu, di lain sisi,  ada 
keinginan kuat untuk menun-
jukkan eksistensi diri, ingin 
dianggap tetap ada, dan ber-
guna. Tentu menimbulkan 
problem. 

Konon ketika kita lahir 
otak kita sudah sempurna; 
tetapi perlu dirakit kembali; 

otak manusia yang baru lahir 
tidak terkait secara sepenuh–
nya, sampai bertahun-tahun 
ke depan. Perakitan ulang 
itu, atau mengisi kembali itu 
artinya  melakukan  pengem-
bangan. Makna-makna yang 
diperoleh semakin berkem-
bang dari hal-hal tertentu, 
yang dilihat dan ditatap ber-
kali-kali. Hal itu sebenarnya 
seperti pengulangan. Maka 
para ahli pun menganjurkan 
untuk banyak-banyak belajar 
dari pengalaman, membaca, 
dan sebagainya.  Jadi perlu 
belajar terus menerus. Maka 
saya pun banyak melakukan 
hal tersebut. 

Kita bisa membaca apa 
saja, buku-buku lama atau 
baru, mendengarkan cerita- 
cerita lama. Tetapi saya takjub 
melihat  para ulama yang saya 
kenal, yang sudah berusia lan-
jut; sampai 80 atau 90 tahun, 
daya ingat tetap kuat. Mung–
kin memori jangka pendeknya 
sudah payah, tetapi memo-
ri jangka panjangnya ma-
sih tetap kuat. Itu, saya kira,  
karena kebiasaannya mem-
baca, khususnya membaca 
Alquran setiap hari; setiap 
minggu menamatkan. Mereka 
membaca, bukan menghafal.  
Mungkin sudah hafal 30 juz, 
tetapi membaca (menatap) 
huruf-huruf Alquran, dengan 
6.200 ayat lebih. Meskipun su-
dah hafal tetapi tetap meng–
ulang membacanya terus me-
nerus. 

*Penulis Merupakan Ketua Pen-
gawas Perhimpunan Rahima

Menjadi 
Lansia
Oleh: KH. Helmy Ali*

Foto: Dok. Rahima
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Tidak ada resep baku agar di usia lanjut bisa tetap sehat dan produktif. 
Beberapa hal di bawah ini dapat menjadi sejumlah panduan umum:

Sumber: Buku Menjadi Perempuan 
Sehat dan Produktif di Usia Lanjut

info
Tetap Fit dan Mandiri  

di Usia Lanjut

Mengembangkan potensi diri secara aktif. Karena pengembangan 
potensi diri tidak berhenti pada usia tertentu.

Beradaptasi secara aktif terhadap berbagai perubahan fisik, mental, 
dan sosial.

Melakukan latihan daya ingat, misalnya dengan membaca buku, 
mengisi teka-teki silang, dan lain-lain.

Memaknai spiritualitas dengan bersyukur dan menjadikan hidup 
bermanfaat bagi diri serta orang lain. 

Mengikuti berbagai kegiatan santai yang menuntut keterampilan, 
perhatian, atau komitmen.

Merawat silaturahmi dengan sesama kawan, misalnya melalui 
kegiatan sosial.

Menjaga asupan kalori serta makanan berlemak, juga mengurangi 
makan gorengan.

Olahraga ringan secara teratur, seperti berjalan kaki 3 kali seminggu 
selama 30 menit. Bisa juga dilakukan sesuai minat masing-masing. 
Bentuknya bisa senam osteoporosis, poco-poco, atau menyanyi 
bersama. 




