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BAB 1.   PENDAHULUAN 

 

Kemitraan peran gender dalam keluarga merupakan syarat mutlak awal terjadinya 

pelaksanaan fungsi keluarga. Pekerjaan rumahtangga dalam memelihara keluarga, 

mengasuh dan membesarkan anak-anak tidak pernah menjadi pekerjaan yang mudah bagi 

siapapun.  Tugas keluarga akan terasa ringan apabila dikerjakan dengan tulus dan ikhlas 

disertai dengan perencanaan bersama antara suami-istri.  Kemitraan peran gender antara 

suami istri dalam pembagian peran dan pengambilan keputusan akan mempermudah 

dalam melakukan semua fungsi keluarga. Oleh karena itu, kemitraan peran gender antara 

suami istri akan membentuk keharmonisan keluarga. Melalui kemitraan gender dalam 

keluarga, maka tujuan keluarga akan tercapai dengan lebih sistematis, terencana, dan 

efektif(Gambar 1.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1.   Posisi kemitraan peran gender dalam keluarga. 

 

Sumberdaya 

Keluarga 

 

- Manusia. 

- Material. 

- Waktu 24 jam. 

Pembagian Peran gender: 

- Suami. 

- Istri.  

- Anak Laki-laki. 

- Anak Perempuan. 

 

Fungsi Keluarga: 

- Keagamaan. 

- Sosial Budaya. 

- Cinta Kasih. 

- Perlindungan. 

- Reproduksi. 

- Sosialisasi dan Pendidikan. 

- Ekonomi. 

- Pembinaan Lingkungan. 

 

Pencapaian Tujuan 

Keluarga: 

- Kesejahteraan lahir dan 

batin. 

- Keluarga Sakinah, 

Mawadah dan Warohmah. 

 

KEMITRAAAN PERAN GENDER DALAM KELUARGA 

Dilakukan oleh anggota keluarga (suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan) 

Mulai dari mengatur input, proses dan output. 
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Keluarga merupakan wadah utama dan pertama bagi setiap manusia dalam 

memfasilitasi individu untuk dipersiapkan menjadi manusia yang seutuhnya.  Sebagai unit 

terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan anggota keluarganya yang meliputi agama, psikologi, makan dan minum, dan 

sebagainya.   

Adapun tujuan membentuk keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi 

semua anggota keluarganya, baik kesejahteraan fisik, sosial, ekonomi dan psikologi.  

Keluarga yang sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi antar 

anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. 

 Di era modern seperti ini, keluarga dituntut untuk dapat bertahan hidup dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari dengan cara kemitraan peran gender.  Kehidupan di 

era modern menjadikan keluarga sebagai target dari aspek sosial dan ekonomi, sehingga 

membutuhkan kerjasama antar suami istri dalam menjalankan tugas-tugas keluarga.  Jadi,  

“siapa mengerjakan apa” disebut sebagai pembagian peran gender dalam keluarga yang  

berkaitan dengan status, kegiatan, fungsi, tugas, kedudukan, kebutuhan dan tanggung 

jawab, baik laki-laki maupun perempuan yang dibentuk oleh budaya. 

Keluarga memegang peranan penting dalam mencetak generasi dengan 

sumberdaya manusia yang berkualitas.  Sumberdaya manusia yang berkualitas 

dicerminkan dari kualitas perkembangan fisik, kualitas perkembangan kognitif, dan 

kualitas perilaku. Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai wadah untuk 

menyemaikan kasih sayang dan sumberdaya materi serta sumberdaya waktu dalam 

mempersiapkan anak untuk menjadi manusia yang handal dan berguna. 

Tujuan tulisan ini mengangkat pentingnya kemitraan peran gender dalam keluarga 

yang sangat relevan dengan dinamika perkembangan di dunia saat ini.  Kemitraan peran 

gender dalam keluarga terdiri atas pembagian peran suami dan istri, dan pembagian peran 

antara orangtua dan anak dalam menjalankan fungsi keluarga untuk mencapai tujuan 

keluarga. Manfaat penulisan buku ini adalah untuk memberikan panduan secara umum 

kepada para orangtua agar dapat melakukan kemitraan peran gender dengan sebaik-

baiknya.     
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BAB 2.   PENJELASAN TENTANG KELUARGA 

 

APA KELUARGA ITU?   

 Terdapat empat ciri keluarga, yaitu:  

 Keluarga terdiri atas orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, 

darah atau adopsi. Pertalian antar suami dan istri disatukan dalam ikatan 

perkawinan.  Hubungan antara orang tua dan anak biasanya didasarkan atas 

hubungan darah atau adopsi. 

 Keluarga terdiri atas anggota-anggota keluarga yang hidup bersama dibawah 

satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga. 

 Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan 

berkomunikasi dalam menciptakan peranan-peranan sosial yang diperkuat oleh 

kekuatan melalui tradisi. 

 Keluarga berfungsi untuk memelihara suatu kebudayaan atau tradisi bersama 

sebagai identitas keluarga yang dilanggengkan sepanjang masa. 

 Keluarga merupakan wadah lingkungan universal yang utama dan pertama bagi 

setiap individu untuk belajar makan, berjalan, berbicara, mengenal identitas dan 

dipersiapkan menjadi manusia yang seutuhnya melalui pelaksanaan fungsi-fungsi 

sosial budaya, pendidikan dan pengasuhan, ekonomi, spiritual dan pengenalan 

lingkungan. 

 Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau 

suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 

 Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan seluruh anggotanya yang meliputi: 

 Kebutuhan fisik (makan, minum, pakaian, tempat tinggal). 

 Sosial-psikologi (pendidikan, pengasuhan, pemeliharaan, kasih sayang). 

 Sosial- budaya (norma masyarakat, etika, kebiasaan, tradisi).  
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SIAPA SAJA  ANGGOTA YANG ADA DI KELUARGA?  

 Keluarga Inti terdiri atas: 

 Ayah (Pemimpin). 

  Ibu (Ibu rumahtangga). 

  Anak Laki-laki. 

  Anak Perempuan. 

 Keluarga Besar/Luas terdiri atas: 

  Kakek. 

  Nenek. 

  Paman dan Istrinya. 

  Bibi dan Suaminya. 

  Anak Paman. 

  Anak Bibi. 

Struktur keluarga disajikan pada Gambar 2.1.   
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Gambar 2. 1.   Struktur Keluarga. 

 

APA SAJA HAK PENDUDUK YANG BERADA DALAM KELUARGA? 

Hak penduduk yang ada dalam keluarga adalah sebagai berikut: 

 Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 

 Memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat 

perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, 

mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. 

 Mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak 

reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama. 

Ayah 

 

Ibu 

Anak 1 
Laki-

laki 

 

Anak 2 

Perempuan 

 

Anak 3 

Perempuan 

Masing-masing anggota keluarga mempunyai: 

Tanggung jawab 

Hak 

Kewajiban 

Status 
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 Berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang 

diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 

 Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik 

Indonesia. 

 Mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan 

kesejahteraan keluarga. 

 Menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, 

jarak kelahiran, dan umur melahirkan. 

 Membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing 

kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa. 

 Mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan 

perkawinannya. 

 Hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, 

melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia. 

 Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam 

masyarakat. 

 

APA SAJA  HAK DAN KEDUDUKAN SUAMI -  ISTRI  DALAM  KELUARGA? 

 Pasangan suami dan istri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 

 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.  

 Pasangan suami dan istri mempunyai kesamaan hak reproduksi. 

 Pasangan suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.  

 

APA SAJA  PERAN   SUAMI  DAN  ISTRI  DALAM  KELUARGA? 

 Peran suami adalah  kepala keluarga. 

 Peran suami sebagai pencari nafkah keluarga. 

 Peran ayah sebagai pelindung anak-anaknya. 
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 Peran istri  adalah ibu rumah tangga.  

 Peran istri dapat merangkap menjadi pencari nafkah keluarga disamping masih 

menjadi ibu rumah tangga. 

 Peran istri sebagai pelindung anak-anaknya. 

 

APA SAJA  KEWAJIBAN   SUAMI  DAN  ISTRI  DALAM  KELUARGA? 

 Pasangan suami dan istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.  

 Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  

 Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. 

 Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan 

gugatan kepada Pengadilan. 

 Pasangan suami dan istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

 Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan  ditentukan oleh pasangan suami dan 

istri secara bersama.  

 

APA SAJA  HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK ? 

 Kedua orang tua yaitu ayah dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak  

sebaik-baiknya. 

 Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin.  

 Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak orangtua  yang baik.  

 Jika anak telah dewasa, maka wajib memelihara orangtua menurut 

kemampuannya.  

 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. 

 Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan 

di luar Pengadilan.  
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BAB 3.   KEMITRAAN  PERAN GENDER  DALAM KELUARGA 

 

 Apa Peran itu? 

 Aktivitas yang ditugaskan kepada seseorang. 

 Berkaitan dengan hak-hak, tanggung jawab dan kewajiban seseorang. 

 Fungsi yang dilakukan seseorang. 

 Kebiasaan dari seseorang. 

 Suatu perilaku sosial  yang diharapkan. 

 Posisi sosial atau status. 

 Suatu fungsi yang dilakukan oleh individu. 

 Bagian yang dimainkan seseorang yang dipengaruhi oleh harapannya 

tentang apa yang pantas. 

 Pekerjaan yang ditugaskan untuk dilakukan untuk alasan moral dan 

hukum, “tugas dari pekerjaan”. 

 Apa peran gender  itu? 

 Gender merupakan salah satu komponen sistem gender/jenis kelamin yang 

merujuk pada suatu tatanan masyarakat yang mentransformasi jenis 

kelamin secara biologi ke dalam produk aktivitas manusia, untuk 

memenuhi kebutuhannya dengan memuaskan.     

 Peran gender adalah suatu istilah dalam ilmu sosial dan humanitas untuk 

menandai suatu set norma perilaku yang menemani status gender yang 

diatur oleh sistem masyarakat (juga disebut identitas gender, mana yang 

pantas atau tidak pantas dilakukan oleh perempuan atau laki-laki).   

 Peran gender adalah peran dari norma yang dihubungkan dengan sifat laki-

laki atau perempuan dalam suatu masyarakat tertentu. 

 Contoh peran gender adalah perempuan melakukan seluruh aktivitas 

masak, dan suaminya melakukan semua aktivitas berkebun dan perbaikan 

rumah. 
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Selanjutnya, Gambar 3.1  menyajikan  sistem dalam keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.1.  Sistem dalam keluarga. 

 

 Peran dapat menimbulkan ketegangan diantara anggota keluarga apabila: 

 Peran yang tidak dilakukan dengan baik akan menimbulkan ketegangan. 

 Peran yang terlalu banyak menimbulkan konflik emosi. 

 Apa kemitraan peran gender  dalam keluarga itu? 

 Kemitraan gender adalah kerjasama dalam menjalankan peran, fungsi, dan 

tanggung jawab antara suami dan istri berdasarkan anjuran dari budaya 

masyarakat. 

 Kemitraan dalam menjalankan peran sosial dari gender adalah bukan 

kodrati, tetapi berdasarkan kesepakatan suami dan istri. 

 Kemitraan dalam menjalankan peran sosial antara suami dan istri dapat 

dipertukarkan dan dapat berubah tergantung dari kondisi budaya setempat 

dan waktu/era. 

STRUKTUR KELUARGA 

(UTUH ATAU TUNGGAL) 

KEMITRAAN PERAN 

GENDER DALAM 

KELUARGA 

MENJALANKAN FUNGSI 

KELUARGA 

MENCAPAI TUJUAN 

KELUARGA 

KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN 

LAHIR DAN BATIN KELUARGA 

KELUARGA BERKUALITAS 
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 Kemitraan peran gender bagi setiap pasangan suami-istri tidak baku atau 

kaku, pasti ada negosiasi di waktu yang diperlukan seiring dengan 

perkembangan tahapan keluarga. 

 Aplikasi kemitraan peran gender dalam kehidupan berkeluarga dan 

bermasyarakat sangat penting untuk dimengerti dan dimaknai. Karena 

aplikasi kemitraan peran gender dapat mempengaruhi semua perilaku 

manusia, seperti pemilihan pekerjaan, pemilihan rumah, pemilihan bidang 

pendidikan, bahkan pemilihan pasangan dan cara mendidik anak 

 Terdapat pergeseran nilai-nilai individu tercermin dari kesadaran bahwa 

peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan adalah sama (equal) 

meskipun secara biologis mempunyai perbedaan.   

 Pergeseran nilai-nilai individu juga tercermin dari persamaan tingkatan 

nilai antara anak laki-laki dan anak perempuan.  Artinya nilai anak laki-

laki tidak lebih tinggi dari anak perempuan, dan sebaliknya.   

 Pergeseran nilai-nilai atau norma masyarakat tercermin dari adanya 

kemitraan gender laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran dan 

tugas sehari-hari. Sebagai contoh adanya pergeseran nilai keluarga 

tercermin dari meningkatnya kemitraan gender dalam menjalankan fungsi 

ekonomi keluarga yang ditunjukkan dengan saling dukungan dalam 

mendapatkan penghasilan  keluarga. 

 Kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-

anak baik laki-laki maupun perempuan tercermin dalam semua fungsi 

keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, 

domestik maupun sosial kemasyarakatan. 

 Kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan 

aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya transparansi 

penggunaan sumberdaya. 

 Kemitraan peran gender suami-istri akan menciptakan suasana ”Tiada 

dusta diantara suami dan istri” atau ”tidak ada agenda rahasia” atau ”tidak 

ada udang dibalik batu”, sehingga dapat terbentuknya rasa saling 
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ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, serta 

akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam penggunaan sumberdaya. 

 Kemitraan peran gender suami-istri mengakibatkan terselenggaranya 

kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, teratur yang menggambarkan 

adanya ’good governance’ di tingkat keluarga. 

 Kemitraan peran gender suami istri berkaitan dengan kerjasama dalam 

menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari 

kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan 

pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini disajikan penjelasan kerjasama orangtua dalam  bertanggung jawab 

melakukan pengasuhan anaknya: 

 Ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mengasuh, mendidik 

dan melindungi anak-anaknya, walaupun dalam pelaksanaan sehari - hari  

pengasuhan ibu sangat dominan dalam “perawatan dan pengasuhan”.  Untuk itu, 

harus disepakati adanya pembagian tugas dalam rumahtangga yang bijaksana 

dalam pengasuhan anak sesuai dengan hak anak atas pengasuhan kedua 

orangtuanya.   

 Peran ayah berkewajiban untuk bersama-sama dengan ibu dalam melakukan 

fungsi pengasuhan pada anak-anaknya. Peran ayah memberikan kesempurnaan 

Kemitraan peran gender dalam keluarga antara suami dan istri dapat diartikan 

sebagai.... 

 Pembagian tanggung jawab bersama. 

 Komitmen perkawinan sebagai bentuk kesetiaan. 

 Kerjasama yang setara dan adil. 

 Penyesuaian perkawinan sepanjang hidup. 

 Penyatuan tujuan bersama. 

 Pembagian kekuasaan yang adil. 

 Distribusi sumberdaya keluarga (manusia, material, waktu). 

 Rasa cinta yang sangat dalam kepada anak sebagai keturunan. 

 Bentuk perlindungan anak dan pendidikan anak. 

 Tradisi masyarakat dalam menciptakan stabilitas dan kedamaian. 

 Integrasi dan kesatuan keluarga, masyarakat, dan bangsa. 
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fungsi pengasuhan anak dengan memberikan role model yang berbeda dengan role 

model seorang Ibu. Masing-masing peran ayah dan ibu tidak dapat saling 

tergantikan dengan orang lain.  

 Baik ayah maupun ibu menciptakan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa cinta, serta 

rasa damai pada anak-anak mulai dari usia dini.  Ayah dan ibu mengajari anak 

sejak usia dini untuk melindungi diri dan melatih kemandirian sejak kecil terutama 

berkaitan dengan meningkatkan sensitifitas pemenuhan perlindungan diri (fisik 

maupun psikologis).  

 Baik ayah maupun ibu memberikan pendidikan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan penerapan nilai-nilai lokal yang berlandaskan agama dan budaya 

setempat seperti: 

o Nilai berbagi, nilai kebersamaan, nilai bermasyarakat, nilai beramal. 

o Hindari nilai yang mengarah pada keegoan, konsumtif, materialistik, 

pemarah, dan perilaku kasar.  

 Baik ayah maupun ibu memberikan dorongan bagi peningkatan keeratan 

hubungan antara anggota keluarga dan antara keluarga besar  dan antar tetangga 

dan masyarakat. 

Fungsi keluarga harus dijalankan oleh semua anggota anggota keluarga untuk 

mencapai tujuan  keluarga, yaitu: 

 Fungsi Keagamaan. 

 Fungsi Sosial-Budaya. 

 Fungsi Cinta Kasih. 

 Fungsi Perlindungan. 

 Fungsi Reproduksi. 

 Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan. 

 Fungsi Ekonomi. 

 Fungsi Pembinaan Lingkungan. 

Tujuan  berkeluarga  menurut  Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terdiri atas: 

 Sakinah adalah keadaan keluarga yang berkaitan dengan ketenangan, kehebatan 

(percaya diri) dan kedamaian. 
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 Mawaddah adalah  keadaan keluarga yang berkaitan dengan kelembutan tindakan, 

kelembutan hati, kecerahan wajah, tawadhuk, kejernihan pikiran, kasih sayang, 

empati, kesenangan, dan kemesraan. 

 Rahmah adalahkeadaan keluarga yang berkaitan dengan kerelaan berkorban, 

keikhlasan member, memelihara, kesediaan saling memahami, saling mengerti, 

kemauan untuk saling menjaga perasaan, sabar, jauh dari kemarahan, jauh dari 

keras hati dan keras kepala, jauh dari kekerasan fisik dan kekerasan mental. 

 

Berikut ini disajikan Tabel 3.1.yang memberi  contoh kemitraan peran ayah dan ibu 

dalam menjalankan fungsi keluarga. 

Tabel  3.1.  Contoh kemitraan peran Ayah dan Ibu dalam menjalankan fungsi keluarga. 

 

No Fungsi Keluarga Contoh Kemitraan Peran Gender 

Fungsi Keluarga Menurut Peraturan Pemerintah Nomor87Tahun 2014 

1 Keagamaan Ayah dan ibu berkewajiban untuk mendidik anak L dan P sejak 

dini dalam menjalankan fungsi keagamaan sebagai landasan 

pendidikan karakter. 

2 Sosial-Budaya Ayah dan ibu melakukan sosialisasi kepada anak-anaknya 

tentang cinta budaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai 

kesetaraan dan keadilan. 

3 Cinta Kasih Ayah dan ibu menebarkan cinta kasih kepada semua anggota 

keluarga dengan menggalang kerjasama yang baik dengan 

dilandasi rasa saling menghormati, menyayangi dan 

membutuhkan satu dengan lainnya. 

4 Melindungi Ayah dan ibu melindungi anak-anak baik laki-laki maupun 

perempuan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan biologi 

dan perkembangan psikososialnya.  Suami dan istri saling 

melindungi dengan cara sesuai dengan keunikan personalitas 

masing-masing. 

5 Reproduksi Reproduksi disini berarti menjalankan proses prokreasi keluarga 

yang berkaitan dengan hak atas kesehatan reproduksi baik laki-

laki maupun perempuan.   Suami dan istri harus saling menjaga 

kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksinya. 

6 Sosialisasi dan 

Pendidikan 

Ayah dan ibu bekerja sama dalam mendidik dan mengasuh anak 

yang dilandasi oleh pendidikan karakter dan responsif gender, 
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(Lanjutan) 

No Fungsi Keluarga Contoh Kemitraan Peran Gender 

7 Ekonomi Ayah dan ibu bekerja sama dalam mencari uang dan mengelola 

keuangan keluarga dan memutuskan prioritas pengeluaran 

keuangan.  Ayah dan ibu memberi arahan dan pendidikan 

kepada anaknya untuk mengelola keuangan yang cenderung 

terbatas dan mengatur kebutuhan/keinginan yang cenderung 

tidak terbatas. 

8 Pembinaan 

Lingkungan 

Ayah dan ibu mengelola kehidupan keluarga dengan tetap 

memelihara lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik 

maupun sosial, dan lingkungan mikro, meso dan makro. 

 

Berikut ini disajikan Tabel 3.2.yang menjelaskan tentang tiga  macam peran  gender 

dalam keluarga. 

Tabel 3.2.   Tiga  macam peran gender dalam keluarga. 

No Peran Kegiatan Contoh 

1 Peran 

Publik 

Kegiatan 

Produktif 

Bekerja baik di luar rumah maupun di dalam 

rumah yang mendapatkan upah atau barang, 

misalnya sebagai buruh tani, buruh pabrik, 

pembantu, guru, guru les privat, pelatih 

tari/nyanyi, koki, penjahit, wirausaha, 

pelukis, pedagang, pejabat, dokter, dosen, 

dan lainnya.  

2 Peran 

Domestik 

Kegiatan 

Reproduktif 

Bekerja di dalam rumah sendiri dan tidak ada 

yang membayar karena untuk keperluan 

keluarga sendiri, misalnya memasak, 

menjahit, membersihkan rumah, bertanam 

bunga/sayuran di halaman, mengasuh anak, 

mengajari anak belajar, melatih anak menari, 

memijat anak, memijat suami dan 

sebagainya.  

3 Peran 

Kemasyarakatan 

Kegiatan 

Sosial 

Kegiatan sosial budaya yang tidak dibayar 

tetapi memberikan manfaat bagi semua, 

misalnya pengajian, gotong royong, arisan, 

pertemuan adat dan sebagainya.  
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Tabel 3. 3.   Contoh aplikasi kemitraan perangender antara suami dan istri dalam  

kehidupan keluarga. 

 

No 
Aspek 

Kemitraan 
Contoh aplikasi kemitraan perangender suami-istri 

1 Pembagian 

Tugas dan 

Peran dalam 

keluarga 

Berdasarkan pembagian tugas, istri bertugas sebagai manajer 

rumahtangga, namun suami sering memberikan ide dalam 

mengatur dan merencanakan furnitur ruangan, lay out atau interior 

design ruangan, dan landscape  pekarangan.  Jadi, meskipun istri 

berperan sebagai manajer utama rumahtangga, suami juga 

berkontribusi melalui kontribusi ide, uang dan perhatian, namun 

kontribusi tenaga dan waktunya sangat terbatas. 

Berdasarkan pembagian tugas, istri bertugas sebagai pendidik dan 

pengasuh anak-anak, namun suami sering mengingatkan anak 

untuk rajin belajar dan menjaga diri serta berhati-hati di jalan dan 

di sekolah.  Jadi, meskipun istri berperan sebagai pengasuh dan 

pendidik utama anak, suami juga berkontribusi secara rutin dan 

aktif melalui kontribusi ide dan perhatian, namun kontribusi tenaga 

dan waktunya sangat terbatas.  

Berdasarkan pembagian tugas, suami bertugas sebagai pencari 

nafkah utama keluarga, namun istri berkontribusi secara rutin 

melalui penyiapan tas kerja, pakaian kerja, dan perlengkapan 

pekerjaan lain yang diperlukan suami. 

2 Transparansi 

dalam 

keluarga 

Meskipun istri memegang keuangan keluarga (suami secara rutin 

memberikan sebagian besar pendapatannya kepada istri), bahkan 

istri menyimpan uang keluarga dalam tabungan keluarga di bank 

(atas nama istri), namun istri selalu mengkomunikasikan dan 

menunjukkan kepada suami laporan keuangan keluarga dan  secara 

garis besar jumlah pengeluaran keluarga kepada suami. 

Sebaliknya, suami selalu melaporkan perolehan pendapatannya dan 

prediksi pendapatan selanjutnya. 

Perencanaan keuangan dilakukan bersama antara suami istri dan 

bahkan dengan anak-anak apabila diperlukan berkaitan dengan 

rencana jangka pendek, menengah dan panjang keluarga. 

Penggunaan dan perencanaan sumberdaya materi dan non materi 

keluarga dikomunikasikan dengan baik secara terbuka pada semua 

anggota keluarga, terutama antara suami dan istri. 

3 Akuntabilitas 

dalam 

keluarga 

Penggunaan dan perencanaan sumberdaya keluarga harus jelas dan 

terukur.  Suami memberitahu istri secara jelas dan terukur tentang 

penggunaan dan perencanaan sumberdaya keluarga, dan sebaliknya 

istri memberitahu suami secara jelas dan terukur semua 

perencanaan dan penggunaan sumberdaya keluarga. 

 

 
 



17 

 

 (Lanjutan) 

 

No AspekKemitraan Contoh aplikasi kemitraan peran gender suami-istri  

  Monitoring, checking, kontrol terhadap semua penggunaan 

sumberdaya berikut akses terhadap sumberdaya di luar siste 

keluarga harus diperkirakan dan dihitung secara jelas dan 

terukur, sepengetahuan pasangan suami dan istri.  

4 Good governance 

dalam keluarga  

Meskipun suami sebagai kepala keluarga, namun dalam 

menjalankan perannya tidak semena-mena semaunya sendiri, 

tidak boleh otoriter, namun harus dijalankan secara bijaksana 

dan mengakomodasi saran dan ide baik dari istrinya maupun 

anak-anaknya. 

  Pasangan suami istri tidak boleh menggunakan 

kewenangannya sebagai orangtua untuk mengeksploitasi anak-

anaknya; Suami tidak boleh mengeksploitasi istri untuk 

kepentingannya sendiri. 

Di dalam menjalankan peran dan tugasnya, baik suami 

maupun istri saling bekerjasama dalam menstabilkan keadaaan 

keluarga, berusaha untuk mempertahan hidup keluarga dengan 

cara-cara yang baik, meningkatkan kreatifitas dalam 

menyejahterakan keluarga dengan mempertimbangkan 

keterbatasan yang ada. 

Seandainya ketidaksepahaman antara suami istri, maka dicari 

solusi yang baik agar dapat memahami perbedaan 

permasalahan dan menyamakan persepsi untuk menuju tujuan 

keluarga bersama. 

 

Tabel  3.4.   Hal-hal yang dianjurkan dan yang harus dihindari  dalam  kemitraan peran 

gender suami dan istri. 

 

Hal-hal yang Dianjurkan Hal-hal yang Harus Dihindari 

Berkata sopan dan menghargai, 

seperti istriku/suamiku yang baik, 

saya bersyukur punya istri/suami 

sepertimu, terima kasih atas 

makannya, masakannya enak, dll 

Berkata kasar dan menghina, seperti bodoh kamu, 

goblok, dasar perempuan/lelaki, lelaki hidung 

belang, perempuan jalang, dll  

Berharap optimis pada keadaan 

keluarga 

Menyerah tanpa harap dan pesimis pada keadaan 

keluarga  

Selalu introspeksi diri Selalu membenarkan diri 

Sering meminta maaf Sulit memintamaaf 

Sering berterimakasih Sulit berterimakasih 
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(Lanjutan) 

Hal-hal yang Dianjurkan Hal-hal yang Harus Dihindari 

Berbagi tugas secara fleksibel  Berbagi tugas secara kaku atau bahkan sendiri-

sendiri  

Selalu berdedikasi untuk keluarga Menyampingkan/ mengabaikan keluarga 

Selalu kompak tolong menolong Saling egois dan tidak berbagi 

Suami membantu istri dalam peran 

domestik 

Suami membiarkan istri sendirian untuk 

menjalankan peran domestik 

Suami menghargai istri dalam peran 

publik 

Suami melarang istri menjalankan peran publik 

Suami dan istri bersama 

menjalankan peran sosial 

Suami mendominasi peran social kemasyarakatan 

 

Anjuran Kemitraan Peran Gender dalam Manajemen Waktu dan Pekerjaan 

Keluarga 

 Bagilah waktu sebaik mungkin pada kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat 

bagi keluarga.  

 Buatlah jadwal pembagian waktu dan pekerjaan antara ayah dan ibu, anak laki-

laki dan anak perempuan  agar keluarga terawat dan terpelihara dengan baik. 

 Buatlah daftar harian apa yang harus dilakukan/ menyimpan sebuah kalender. 

 Kurangi pertemuan yang tidak perlu. 

 Pembagian waktu dan pekerjaaan yang tidak baik akan menyengsarakan semua 

anggota keluarga dan mengundang konflik. 

 Buat pembagian kerja yang adil gender dengan pembagian peran sesuai dengan 

kebutuhan keluarga. 

 Berbagilah beban pekerjaan rumahtangga antara suami-istri dan anak-anak 

melalui komunikasi yang baik dan kesepakatan yang adil. 

 Bertanggung jawablah pada pembagian tugas yang telah disepakati. 

 Komunikasikan segala keluhan yang ada dalam keluarga. 

 Kesuksesan pelaksanaan pekerjaan adalah kesuksesan keluarga. 
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 Tidak dibenarkan untuk menyerahkan semua tanggung jawab pekerjaan 

rumahtangga pada ibu saja, Ayah harus ikut ambil peranan dalam tanggung 

jawab pekerjaan rumahtangga. 

 Seorang istri bukanlah seorang pembantu dan seorang suami bukan seorang 

majikan. 

 Tidak pantang bagi seorang suami untuk membantu istri di dapur dan mengasuh 

anak. 

 Ayah berusaha membantu pekerjaan domestik seperti memberikan perhatian 

kepada kegiatan rumahtangga. 

 Ayah berusaha untuk ikutserta dalam pengasuhan anak agar bonding antara ayah 

dan anak lebih erat. 

 Ajari anak sendini mungkin untuk ambil peran dalam pembagian pekerjaan 

rumahtangga 

 Anak laki-laki dan perempuan membantu pekerjaan rumahtangga. 

 Tidak ada perbedaan peran antara anak perempuan dan anak laki-laki. 

 Ibu yang bekerja senantiasa memperhatikan kebutuhan keluarga dengan baik. 

 Ibu bekerja perlu memikirkan kalau ada tambahan waktu bekerja, maka siapa 

yang akan mengasuh dan menjaga anak? Perlu orang yang dapat mensubstitusi 

perannya dalam mengasuh anak, apakah minta tolong pada saudara/orangtua 

atau menggaji pembantu/babysitter?. 

 Gunakan telepon dan sumberdaya komunikasi dimanapun bila perlu.  Jaga 

komunikasi secara efektif dan efisien. 

 Seandainya terjangkau secara ekonomi, gunakan  teknologi ; mesin cuci, vaccum 

cleaner untuk membantu pekerjaan domestik. 

 Penggunaan jasa komersial; pembantu, cleaning service merupakan alternatif 

yang perlu dipikirkan. 

 

 Anjuran Kemitraan Peran Gender dalam Manajemen Keuangan 

 Catat semua pendapatan dan pengeluaran aktual dengan rutin harian. 

 Buat rekap keuangan setiap bulan. 

 Lakukan pengecekan keuangan secara teratur dan disiplin. 
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 Pisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha/bisnis. 

 Hati-hati dalam mengambil kredit. 

 Tabungkan segera uang sisa kas atau pendapatan tidak terduga. 

 Lakukan penyesuaian keuangan setiap saat. 

 Evaluasi pengelolaan keuangan. 

 Upaya pembagian tugas dan kerjasama yang baik antara suami, istri dan anak-

anak. 

 Lakukan kerjasama yang erat dan harmonis antara ayah dan ibu tanpa 

memperhatikan siapa yang memperoleh penghasilan lebih. 

 

Apabila Keuangan Keluarga Menjadi Suatu Masalah  

 Bicarakanlah dengan suami/ istri dan anak-anak secara terbuka dan terus terang 

agar dapat mencari jalan keluar yang bijaksana. 

 Berilah pengertian pada anak laki-laki dan perempuan dengan penuh kasih 

sayang bahwa orang tua tidak mempunyai uang.  Tidak ada keistimewaan 

perlakuan pada anak dengan salah satu jenis kelamin tertentu. 

 Manfaatkan waktu luang untuk mencari usaha agar dapat mendatangkan 

penghasilan baik berupa uang atau barang. 

 Carilah jalan keluar agar keluarga dapat menambah penghasilan dengan cara 

yang halal. 

 Menghindari kebiasaan yang kurang baik seperti boros, merokok, jajan dan 

sering keluyuran. 

 Mendahulukan kebutuhan yang paling utama dahulu terutama untuk pangan dan 

pendidikan anak-anak. 

 Jangan malu meminta pekerjaan pada orang lain. 

 Jangan sering menyalahkan nasib dan ’uring-uringan’ pada suami/istri dan 

dilampiaskan juga  kepada anak. 

 Harus percaya bahwa semua ini cobaan dari Allah dan kembalikan kepada Nya 

dengan senantiasa berdoa dan berusaha. 



21 

 

 Manfaatkan sumberdaya keluarga secara maksimal seperti penanaman 

pekarangan dengan apotik hidup dan sayuran. 

 Lakukan pengehematan disegala bidang. 

 

 IDENTIFIKASI PERAN AYAH/SUAMI 

 Pemimpin Keluarga 

 Mencari nafkah utama 

 Pelindung istri dan anak 

 Pemberi tauladan istri dan anak  

 Pendidik dan pelindung anak-anak 

 Menjalankan fungsi keluarga untuk mencapai tujuan bersama  

 IDENTIFIKASI PERAN IBU/ISTRI 

 Wakil Pemimpin Keluarga 

 Manajer rumahtangga 

 Boleh membantu mencari nafkah  

 Pemberi tauladan  anak 

 Pendidik dan pelindung anak-anak 

 Menjalankan fungsi keluarga untuk mencapai tujuan bersama 

 LATIHAN KEMITRAAN PERAN GENDER DALAM KELUARGA 

 Tulis tugas apa saja yang dilakukan suami dan istri serta anak? 

 Siapa yang membagi tugas tersebut? 

 Apakah ada masalah atau keluhan tentang  tugas tersebut?  

 Kira-kira apa yang diinginkan untuk dirubah?  
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Tabel  3.5.  Check List Kemitraan dan Keseimbangan Peran antara Suami dan Istri 

No Aktivitas Suami Istri Ada 

Koordinasi 

Tidak Ada 

Koordinasi 

1 Mencari nafkah      

2 Menabung di rumah     

3 Menabung di Bank     

4 Merencanakan sekolah anak     

5 Merencanakan membeli barang     

6 Mengasuh anak     

7 Memonitor belajar anak     

8 Memenuhi kebutuhan belajar 

anak 

    

9 Mengantar anak sekolah     

10 Memasak     

11 Membersihkan rumah     

12 Menengok keluarga besar     

13 Arisan     

14 Kegiatan agama     

15 Kegiatan kemasyarakatan     

 

Kerjasama diartikan sebagai membantu, berdiskusi dan berkoordinasi. 

 TARGET PERUBAHAN PERILAKU DALAM KEMITRAAN PERAN 

GENDER 

 Praktek pembagian peran yang seimbang 

 Perubahan perilaku dan komunikasi yang mendukung pembagian peran 

yang seimbang 

Tabel  3.6.  Check List Perubahan Perilaku. 

No Aktivitas Suami Istri Anak 

1 Mempunyai tabungan di rumah     

2 Mempunyai tabungan di bank    

3 Tersenyum    

4 Mengucapkan terima kasih    

5 Mengucapkan maaf    

6 Memeluk    

7 Memuji    

8 Membantu anggota keluarga    

9 Merencanakan sesuatu    

 


