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BAB 1.  PENDAHULUAN 

 
Ketahanan perkawinan berprinsipkan keadilan gender merupakan landasan keluarga 

di dalam memulai sebuah kehidupan bersama. Keadilan gender yang merupakan landasan 

pembentuk kekuatan perkawinan ini memberikan suatu kondisi keadilan  untuk suami dan 

istri.Keadilan gender yang melandasi kehidupan sehari-hari keluarga ini memberikan proses 

untuk menjadi fair baik pada suami maupun istri dalam menjalankan peran dan fungsi 

keluarga. Kondisi perkawinan yang diupayakan oleh suami dan istri adalah upaya untuk 

menghilangkan hambatan-hambatan dalam melakukan peran dengan meningkatkan interaksi 

dan komunikasi yang efektif.  

Keluarga merupakan pilar-pilar penyangga eksistensi suatu bangsa. Apabila pilar-

pilar tersebut keropos, maka bangunan suatu bangsa tidak akan mempunyai landasan yang 

kokoh. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, telah dibuktikan bahwa institusi keluarga 

sudah menjadi pusat kegiatan penting dari berbagai aspek kehidupan. Keluarga juga menjadi 

pusat kegiatan ekonomi masyarakat, dengan kondisi para anggotanya bekerja sama mencari 

nafkah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan saling memberikan bantuan keuangan dan 

materi.   

Menurut data SUPAS (2015), jumlah keluarga di Indonesia sebanyak 81.210.230 unit 

keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 420.867 kepala keluarga (0,518 persen) tidak 

tinggal bersama. Dilihat berdasarkan provinsi, Jawa Tengah menempati peringkat teratas 

jumlah kepala keluarga yang tidak tinggal bersama, yaitu 143.784 orang (1,235%). Provinsi 

kedua tertinggi adalah Jawa Barat dengan jumlah kepala keluarga tidak tinggal bersama 

sebanyak 109.600 orang (0,749%). Data SUPAS 2015 juga menyebutkan bahwa jumlah 

keluarga di Indonesia yang menikah dan hidup bersama adalah 76,87%, selebihnya (23,13%) 

telah berpisah.  

Keluarga diartikan sebagai suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh 

ikatan perkawinan, darah dan adopsi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan 

peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan 

perempuan serta merupakan pemelihara kebudayaan bersama. Dengan demikian, 

pembentukan keluarga harus melalui ikatan perkawinan yang merupakan “kontrak sosial dan 

spiritual/ibadah” yang merubah status masing-masing individu yang independen (mandiri) 

menjadi hubungan yang saling ketergantungan dengan dasar kemandirian tertentu. 
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Selama ini, berbagai masalah sosial ekonomi terjadi di dalam keluarga.  Hal ini 

dibuktikan dengan semakin tingginya tingkat perceraian di Indonesia yang selama periode 

2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga 70 persen.  Ditambah lagi dengan 

persoalan moral generasi muda yang semakin mengarah ke perilaku negatif. 

Dalam mengatasi persoalan keluarga di atas, maka perlu persiapan untuk membina 

keluarga yang berkualitas.  Oleh karena itu ketahanan perkawinan merupakan syarat mutlak 

landasan  dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Di dalam institusi 

keluarga, terdapat seorang pemimpin yang biasanya dilekatkan dengan laki-laki (sebagai 

kepala keluarga), seorang manajer rumahtangga yang biasanya dilekatkan dengan perempuan 

(sebagai ibu rumahtangga), dan anak-anak yang harus mendapatkan pendidikan dan 

pengajaran baik karakter, keagamaan dan social budaya. Di dalam menjalankan peran dan 

fungsi keluarga, maka diperlukan kemitraan peran antara suami dan istri yang berkeadilan 

gender. 

Ketahanan perkawinan berkeadilan gender melalui peningkatan peningkatan 

kemitraan peran gender suami-istri, peningkatan interaksi, komunikasi, ikatan dan kelekatan 

suami-istri merupakan landasan perkawinan dalam mewujudkan tujuan keluarga.   Gambar 

1.1. menyajikan proses terjadinya ketahanan perkawinan berkeadilan gender antara suami dan 

istri dan komitmen dalam perkawinan (Gambar 1.2). 

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

menjalankan kehidupan sehari-hari dengan cara dilandasi oleh keadilan gender.  Dengan 

semakin banyaknya konflik suami-istri sampai dengan tingkat perceraian, maka perlu diberi 

fokus upaya peningkatan ketahanan perkawinan yang berkeadilan gender.  Jadi  “siapa 

mengerjakan apa” harus berlandaskan kesepakatan dan komitmen yang menjunjung tinggi 

keadilan gender.    

Tujuan tulisan ini mengangkat  pentingnya ketahanan perkawinan berkeadilan gender 

antara suami-istri yang sangat relevan dengan dinamika perkembangan di dunia saat ini.  

Keadilan gender dalam perkawinan juga melibatkan kemitraan peran gender dalam keluarga 

yang dibahas dalam modul berikutnya yang 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 pasangan suami dan istri agar dapat melakukan tugas dan fungsi 

keluarga dengan sebaik-baiknya.     
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Gambar 1.1.  Ketahanan Perkawinan Berkeadilan gender. 
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Gambar 1.2.  Komitmen Perkawinan Suami dan istri. 
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BAB 2.  PENGERTIAN KELUARGA DAN  

KETAHANAN 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).  

 

Apa itu ketahanan keluarga? 

 
 Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga  yang memiliki 

keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup 
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mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. 

 Terdapat lima tanda adanya ketahanan keluarga, yaitu: 

o Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan. 

o Keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik. 

o Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, 

pelatihan yang konsisten dan mengembangkan ketrampilan. 

o Suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih. 

o Anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya.   

 Rahasia ketahanan/ kekuatan keluarga berada diantaranya pada jiwa altruism antara 

anggota keluarga yaitu berusaha melakukan sesuatu untuk yang lain, melakukan dan 

melangkah bersama, pemeliharaan hubungan keluarga, menciptakan atmosfir positif, 

melindungi martabat bersama dan merayakan kehidupan bersama.   

 Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk 

memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan 

untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi 

tantangan dan krisis. 

 Komponen ketahanan keluarga, meliputi: 

o Keutuhan keluarga, loyalitas dan kerjasama dalam keluarga. 

o Ikatan emosi yang kuat. 

o Saling menghormati antar anggota keluarga. 

o Fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga. 

o Kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak. 

o Komunikasi yang efektif. 

o Kemampuan mendengarkan dengan sensitif. 

o Pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga. 

o Kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga. 

o Kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan. 

o Kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman. 

o Mencintai dan mengerti. 

o Komitmen spiritual. 

o Berpartisipasi aktif dalam masyarakat. 
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 Keluarga yang kuat dan sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah 

sebagai berikut: 

o Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, 

mental, emosional dan spiritual yang maksimal. 

o Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya 

ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya  melalui kesempatan 

bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya. 

o Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga 

terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk 

mencapai kepuasan hidup. 

o Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di 

rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan 

keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan.  

o Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga 

memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari 

anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar anggota 

masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya. 

o Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan 

interaksi personal dengan berbagai budaya. 

 

Gambar 2.1  menyajikan indikator Ketahanan Keluarga yang terdiri atas 5 

komponen yaitu: 

 Landasan keluarga yang terdiri dari legalitas, keutuhan dan kesetaraan gender. 

 Ketahanan Fisik. 

 Ketahanan Ekonomi. 

 Ketahanan Sosial-Psikologis. 

 Ketahanan Sosial-Budaya. 
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Gambar 2.1.  Komponen  ketahanan keluarga. 

Apa Indikator Ketahanan Keluarga? 
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o Kepemilikan tempat tinggal. 

 Ketahanan Ekonomi: 

o Pendapatan perkapita keluarga. 

o Kecukupan pendapatan keluarga. 

o Kemampuan pembiayaan pendidikan anak. 

o Keberlangsungan pendidikan anak. 

o Tabungan keluarga. 

o Asuransi keluarga. 

 Ketahanan Sosial-Psikologis: 

o Sikap anti kekerasan terhadap perempuan. 

o Perilaku anti kekerasan terhadap anak. 

o Kejadian tindak pidana. 

 Ketahanan Sosial-Budaya: 

o Kepedulian terhadap lansia. 

o Partisipasi dalam kegiatan sosial. 

o Partisipasi dalam kegiatan keagamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.  Kaitan ketahanan perkawinan dan ketahanan keluarga. 
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BAB 3.  PENGERTIAN PERKAWINAN 

DAN KETAHANAN PERKAWINAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apa Perkawinan itu? 

 Perkawinan yang terjadi di Indonesia disahkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) 

untuk pasangan yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk pasangan yang 

beragama non Islam. Adapun tipe perkawinan yang diijinkan secara resmi di 

Indonesia adalah tipe perkawinan monogami.    

 

 

Apa persyaratan Perkawinan yang tertulis di UU Nomor 1 Tahun 1974? 

 Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.  

 Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua 

puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.  

 Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun 

dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. 

Apa persyaratan Perkawinan yang  tidak  tertulis di UU Nomor 1 Tahun 1974 

namun menjadi persyaratan umum di masyarakat? 

 Perkawinan harus dipersiapkan dengan matang oleh pasangan calon suami istri. 

 Calon suami harus sudah mempunyai pekerjaan yang rutin sehingga sudah 

mempunyai penghasilan untuk menghidupi calon istrinya dan anak-anaknya. 

 Calon istri harus mempunyai ketrampilan yang dapat dijadikan peluang untuk 

menghasilkan pendapatan bagi keluarganya, misalnya masak, bikin kue, menjahit, 

membuat cerita pendek, mengasuh anak, membersihkan rumah, membuat kerajinan 

dan lain-lain. 

 Harus ada prinsip bagi laki-laki bahwa “Tabu”  untuk numpang hidup dari jerih 

payah istri. 

 Tabu bagi laki-laki untuk menikah tanpa mempunyai pekerjaan. 

 

Pertanyaan seperti apa sebelum memutuskan untuk menikah? 

 Sudah cukupkah umurku untuk menikah?  

 Sudah siapkah aku menikah secara fisik, psikologis dan mental? 

 Sudahkah aku punya pekerjaan untuk menghidupi istriku? 

 Setelah menikah, aku dan istriku akan tinggal dimana? 

 Apa perencanaanku dalam berkeluarga? 

 Sudahkah aku punya bekal agama yang cukup untuk menikah? 

 Sudahkah aku mengenal secara mendalam calon istriku/suamiku? 

 Sudahkah aku mengenal secara mendalam keluarga besar calon istriku/suamiku? 
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 Pasangan suami dan istri merupakan pasangan yang membentuk suatu keluarga 

melalui perkawinan  yang sah secara hukum, tinggal bersama dalam suatu tempat dan 

mempunyai tujuan bersama.   

 

 

 

 

 

 

 

Berikut pertanyaan terkait sahnya pernikahan dan poligami: 

 Sejauh mana perempuan menolak untuk di poligami dengan cara nikah siri? 

 Sejauh mana hak perempuan dalam menentukan mahar kawin? 

 Sejauhmana perempuan mempunyai hak untuk menikah di KUA/Catatan Sipil? 

 Apakah ada pengajuan pra nikah antara perempuan/laki-laki? 

 Apakah perempuan bisa melakukan perjanjian sebelum menikah? 

 Apakah keluarga mendukung adanya pernikahan siri? 

 Apakah ada pembekalan relasi suami/istri bagi calon pengantin dengan jangka waktu 

sekitar 2 minggu? 

 

Berikut pertanyaan terkait siapa yang dirugikan dengan pernikahan siri? 

 Menikah siri akan lebih merugikan perempuan dan anak daripada laki-laki. 

 Menikah siri membuat istri tidak berhak atas harta gono-gini. 

 Menikah siri membuat anak tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. 

Bentuk Perkawinan yang diperbolehkan menurut  UU Nomor 1 Tahun 1974? 

 Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.  

 Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.  

 Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang 

apabila:  

o Istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri. 

o Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

o Istri tidak dapat melahirkan keturunan.  

 Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan maka harus memenuhi syarat-

syarat berikut:  

o Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.  

o Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup 

isteri-isteri dan anak-anak mereka.  

o Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-

anak mereka.  

Perkawinan seperti apa yang dilarang menurut  UU Nomor 1 Tahun 1974? 

 Berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. 

 Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara 

seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 

neneknya. 

 Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. 

 Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan. 

 Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, 

dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. 

 Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang 

kawin. 
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 Tertera dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

Pasal 1 Bab 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 ”Perkawinan adalah sunnah dan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan 

jasmani.  Sudah menjadi sunnatullah bahwa segala sesuatu dijadikan Tuhan 

berpasang-pasangan, begitupun manusia dijadikan Tuhan dari dua jenis laki-laki dan 

perempuan. Perkawinan disyari’atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan 

keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat di bawah naungan 

cinta kasih dan ridha Ilahi” 

 ”Dasar perkawinan adalah persetujuan keluarga kedua belah pihak, serta kebulatan 

tekad  kedua calon mempelai untuk hidup bersama. Membina rumahtangga bahagia, 

hidup rukun damai, harmonis dan ideal, memikul tanggung jawab, baik untuk mereka 

berdua maupun untuk keturunan mereka sebagai tunas tunas muda Amanat Allah 

yang harus dipelihara. Akad nikah merupakan peristiwa yang sangat penting dan tak 

terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang, sebagai peletakan batu pertama dalam 

membina rumahtangga bahagia  dihiasi kemurnian niat dan kesucian diri, bersendikan 

keridhaan Allah dan limpahan rahmatNya. Akad nikah lambang kesucian hubungan 

antara kedua jenis bani Adam, syari'at Allah dan sunnah RasulNya yang dijunjung 

tinggi oleh ummat Islam seluruh dunia”. 

 Sighat Ta’lik pernikahan yang diucapkan sesudah akad nikah adalah sebagai berikut : 

” Sesudah akad nikah, saya ....... bin ...... berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya 

akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan saya akan pergauli istri 

saya bernama ........binti ....... dengan baik (mu’asyarah bil- ma’ruf) menurut ajaran 

syariat agama Islam  .......”. 

 Perkawinan  merupakan kontrak resmi antara laki-laki dan perempuan yang diatur 

dalam suatu peraturan dalam melaksanakan pertukaran kegiatan ekonomi dan 

hubungan seksual. 

 Perkawinan adalah suatu perjanjian antara dua orang dewasa berbeda jenis kelamin 

yang mempunyai hubungan dan komitmen hukum satu sama lain di bawah undang-
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undang negara di mana mereka berada. Kebanyakan perkawinan melibatkan 

pengumuman publik dan upacara umum.  

 

Apa Alasan Menikah? 

Alasan seseorang memutuskan untuk menikah dan melangsungkan perkawinan adalah:  

 Komitmen untuk dapat memilikiseseorang secara sepenuhnya. 

 Memberikan dukungan secara emosional yang diekspresikan dengan kasih sayang, 

kepercayaan, dan hubungan keintiman. 

 Komitmen untuk bersama. 

 Adanya rasa cinta. 

 Ingin meraih kebahagiaan. 

 Adanya dasar legitimasi seksual dan memperoleh keturunan. 

 
Apa Tujuan Keluarga? 

 

Tujuan pembentukan keluarga secara umum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan 

ketahanan keluarga seperti: 

 Menyusun keturunan yang baik dan utuh dengan cara membangun keluarga. 

 Meningkatkan sikap positif dengan keyakinan bahwa anak adalah suatu hadiah dari 

Tuhan dengan menjadikan fungsi parenting sebagai pengaruh besar bagi anak.  

 Menyesuaikan sikap antar suami istri dalam hal personalitas, strategi resolusi, cara 

berterima kasih, spiritual. 

 Meningkatkan afeksi keluarga yang meliputi cinta, saling menyukai dan bahagia 

apabila bersama.  

 Adapun landasan dari afeksi keluarga adalah kecintaan pada Tuhan untuk saling 

menyayangi suami istri, yang difasilitasi oleh komunikasi yang jelas mengenai karakter 

masing-masing dan saling bicara jujur.    

 Cara meningkatkan afeksi keluarga adalah dengan membiasakan makan bersama, 

meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi (bertanya, mendengarkan, 

memperliharkan perhatian dan berpikiran positif), liburan bersama, merencanakan hari-

hari istimewa bersama, afeksi terhadap seluruh anggota keluarga dengan saling 

menguntungkan, dan pemeliharaan keunikan keluarga serta memelihara tradisi. 

 Mengembangkan spiritual keluarga dengan cara meningkatkan kegiatan rohani untuk 

pembinaan jiwa, berdoa, dan meningkatkan rasa bersyukur. 
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 Meningkatkan kehidupan keluarga sehari-hari dengan cara menerapkan disiplin yang 

layak, mendidik anak-anak untuk berperilaku baik, dan meningkatkan kualitas hidup 

berkelanjutan yang baik. 

 
Apa Kualitas Perkawinan itu? 

 Kualitas perkawinan merupakan suatu derajat perkawinan yang dapat memberi 

kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan suami dan istri sehingga dapat menjaga 

kelestarian perkawinan. Kualitas perkawinan yang mencerminkan harmonisasi pasangan 

suami dan istri  merupakan salah satu faktor yang mencegah adanya perceraian. Berikut ini 

disajikan definisi kualitas perkawinan sebagai berikut: 

 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan 

pembangunan keluarga menyatakan bahwakeluarga berkualitas adalah keluarga yang 

dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, 

mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, 

harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1). 

 Kualitas perkawinan terdiri atas dua dimensi yakni kebahagiaan perkawinan dan 

kepuasan perkawinan. 

 Perkawinan yang berkualitas menjamin kehidupan perkawinan yang bahagia dan 

memuaskan yang menjadi harapan dan idaman pada setiap pasangan sejak awal 

terjadinya sebuah pernikahan. Kepuasan perkawinan sebagai perasaan subjektif baik 

suami atau istri, misalnya bagi suami berarti terpenuhinya perasaan dihargai, kesetiaan 

dan perjanjian terhadap masa depan dari hubungan tersebut, sedangkan bagi istri  

berarti terpenuhinya rasa aman secara emosional, komunikasi dan terbinanya 

kedekatan. 

 Perkawinan yang bahagia mempunyai komponen rasa cinta, komitmen dan bebas 

kekerasan yang tidak berarti adanya diskusi dan perdebatan. Perdebatan dalam sebuah 

perkawinan menandakan bahwa kondisi pasangan suami istri berada pada suatu 

permasalahan dan pencarian penyelesaian masalah. Konflik merupakan permasalahan 

yang normal dalam sebuah perkawinan. Adapun perkawinan yang sehat adalah 

perkawinan tanpa adanya kekerasan baik kekerasan fisik, verbal-emosi atau ekonomi. 
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Dengan demikian kualitas perkawinan dapat dijelaskan secara garis besar sebagai berikut: 

 Kebahagiaan adalah keadaan subjektif pikiran, perasaan, kondisi dan pengalaman 

personal. 

 Konsep dimensi kualitas perkawinan berkaitan dengan  penyesuaian dan keharmonisan 

sebagai proses untuk mencapai satu tujuan perkawinan, yaitu kebahagaian dalam 

kehidupan perkawinan. 

o Jadi perkawinan yang bahagia adalah perkawinan yang dilandasi dengan cinta,  

dapat membuat orang merasakan kenikmatan terhadap apa yang diraihnya, tapi 

dengan tidak mengabaikan apa yang telah menjadi kebutuhan dasar manusia 

dalam rangka memenuhi kepuasannya. 

o Kemampuan untuk menghasilkan perasaan bahagia pada masing-masing individu 

suami istri berbeda tergantung pada kapasitas individu dalam menyesuaikan dan 

perasan empati serta kematangan sosial. 

o Penyesuaian suami dan istri tergantung pada kemampuan dan keefektifan 

komunikasi antara keduanya dalam melakukan peran instrumental atau ekspresif, 

dalam menyesuaikan perilaku seksual dan dalam menyesuaikan prinsip-prinsip 

hidup.  

 Dengan demikian kualitas perkawinan  adalah  suatu dampak dari proses berkeluarga 

yang menghasilkan kebahagiaan, yaitu keadaan subjektif pikiran yang sadar 

berdasarkan  perasaan, kondisi dan pengalaman personal yang merasa senang, puas, 

bangga, dan bersyukur.    

 Kebahagiaan perkawinan akan tercapai apabila kepuasan perkawinan tercapai. 

Kebahagiaan dan kepuasan perkawinan tidak terlepas dari dasar-dasar nilai individu, 

nilai keluarga tempat dibesarkan, dan nilai masyarakat tempat asal.  Rasa bahagia dan 

puas terhadap perkawinan diperoleh setelah pasangan suami istri memadukan ide 

bersama melalui perencanaan, menjalankan fungsi keluarga dan mengelola 

sumberdaya keluarganya dengan menjunjung rasa saling percaya dan menghormati 

satu dengan lainnya. 

 

Apa Faktor Penentu Kualitas Perkawinan itu? 

 Keberhasilan suatu perkawinan dicerminkan dari berbagai indikator, misalnya: 

o Bertahannya suatu keluarga memelihara komitmen bersama. 

o Kebahagiaan yang dirasakan oleh pasangan suami istri. 
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o Kepuasan suami istri dalam perkawinan. 

o Kesesuaian hubungan seksual antara suami istri 

o Kesesuaian perkawinan dengan berbagai kondisi dan keadaan keluarga. 

o Integrasi diantara pasangan suami istri.   

o Pengakuan sosial. 

o Kepribadian pasangan  

o Berhasilnya kerjasama di antara pasangan suami isteri yang menandakan bahwa 

kualitas perkawinan merupakan kesamaan keseluruhan perasaan yang dirasakan 

oleh pasangan, bukan kepuasan yang hanya dirasakan oleh sebagian dari pasangan 

tersebut atau perseorangan.     

o Dukungan teman dan tetangga di sekitar tempat tinggal dapat membantu dalam 

memelihara tingginya kualitas perkawinan. 

 Faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan adalah:  

o Status pekerjaan, tingkat pendidikan dan pendapatan. 

o Kepuasan terhadap pekerjaan. 

o Kesehatan mental dan fisik. 

o Besarnya kebersamaan untuk menghabiskan waktu luang dalam aktifitas. 

o Komunikasi verbal dan non verbal yang baik. 

o Mengekspresikan afeksi. 

o Adanya saling percaya antar pasangan. 

o Adanya perasaan nyaman terhadap harapan akan peran pasangan dalam 

pernikahan dan adanya peran yang fleksibel. 

 

Apa Ketahanan Perkawinan itu? 

 Ketahanan perkawinan merupakan suatu kondisi kokohnya suatu perkawinan yang 

merupakan landasan berdirinya ‘rumah’ bagi institusi keluarga.  Ketahanan 

perkawinan dilandasi oleh perilaku suami istri dalam menjalankan fungsi-fungsi 

keluarga yang dapat diibaratkan sebagai pilar-pilar dari perkawinan.   

 Ketahanan perkawinan tercermin dalam kondisi perkawinan yang harmonis.   

 Ketahanan perkawinan tercermin dari derajat cinta antara suami dan istri. Peran 

sentral dari cinta adalah sangat penting bagi suami dan istri.  Terdapat 3 (tiga) 

komponen dari cinta yaitu:  
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o Intimasi mencakup perasaan kedekatan, keterhubungan secara erat, bonding 

yang sangat kuat, dan hubungan yang didasari atas cinta, dukungan, 

kehangatan dan kepercayaan yang kuat satu dengan lainnya. 

o Nafsu yang mencakup dorongan menuju perasaan dan perilaku romantik, 

ketertarikan secara fisik, dan hubungan secara seksual. 

o Pemeliharaan keputusan untuk berkomitmen mencakup komitmen jangka 

pendek dan jangka panjang untuk memelihara dan menumbuhkan rasa cinta 

antara suami istri. 

 Ketahanan perkawinan harus dilandasi oleh komitmen yang tercermin dari proses 

sebagai berikut: 

o Adanya kejelasan dari apa yang diharapkan dengan perkawinan ini. 

o Mampu untuk mengembangkan secara detil dan terinci tentang pemahaman 

yang menyeluruh dari janji-janji perkawinan antara suami istri yang dapat 

diuraikan dengan tahapan-tahapan perencanaan. 

o Mengurai dan menanamkan kembali semua janji-janji perkawinan tersebut ke 

dalam memori di otak agar selalu diingat terus oleh suami dan istri. 

o Memaksimalkan faktor saling percaya antar suami istri menuju pasangan 

suami istri yang punya hubungan solid dan saling percaya satu dengan lainnya. 

o Komunikasi adalah sederhana namun sangat susah untuk dilaksanakan.  

Kebutuhan komunikasi antara suami istri harus diatur dalam strategi 

komunikasi yang efektif dan efisien serta produktif.  Komunikasi yang baik 

dimulai dengan kemampuan untuk belajar berbicara dan menyampaikan 

pendapat. 

 Tipikal laki-laki adalah lebih sulit untuk berbicara dibandingkan 

dengan perempuan – paling tidak tentang kedalaman konteks 

pembicaraan, makna dan fokus serta hal-hal yang berkaitan dengan 

detil secara internal. 

 Masalah keterbatasan komunikasi bagi laki-laki adalah suatu tantangan 

nyata bagi sebagian hubungan perkawinan 

o Komunikasi akan menjadikan momen-momen perkawinan sangat berkesan 

dan membahagiakan.  Namun demikian kemampuan untuk berkomunikasi dan 

pentingnya strategi komunikasi yang efektif menjadikan pasangan suami istri 

harus mulai untuk mencari dan mendapatkannya. 
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 Ketahanan perkawinan didasari oleh adanya tiga bentuk komitmen, yaitu:  

o Komitmen personal, yaitu sejauh mana seseorang ingin mempertahankan 

hubungannya karena faktor-faktor yang bersifat pribadi (cinta, perkawinan 

yang memang memuaskan, dan identitas sebagai suami/isteri). 

o Komitmen moral, yaitu rasa bertanggung jawab secara moral karena 

menganggap pernikahan harus berlangsung sepanjang hidup, merasa pasangan 

membutuhkannya, dan merasakan kewajiban untuk menyelesaikan apa yang 

telah dimulai. 

o Komitmen struktural, yaitu keinginan bertahan dalam suatu hubungan karena 

adanya faktor-faktor penahan yang bersifat struktural. Dalam hal ini misalnya 

tekanan sosial jika bercerai, prosedur perceraian yang sulit dan membutuhkan 

biaya serta waktu, dan investasi yang telah ditanamkan selama hubungan 

berlangsung dan tidak dapat diambil kembali. Investasi yang dimaksud adalah 

individu yang merasa telah banyak berkorban dalam hubungannya biasanya 

cenderung mempertahankan hubungan. 
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BAB 4.  PENGERTIAN KETAHANAN PERKAWINAN  

BERKEADILAN GENDER 

 

Apa Ruang Lingkup Ketahanan Perkawinan Berkeadilan Gender? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.  Ruang Lingkup Ketahanan Perkawinan Berkeadilan Gender. 

 

 

  

 Kemitraan peran gender. 

 Hak dan kedudukan istri 

adalah seimbang dengan hak 

dan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumahtangga dan 

pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat 

 Suami dan istri harus saling 

hormat menghormati, sopan 

santun, saling bantu 

membantu, lapang dada, 

nasihat-menasihati, dapat 

memberi dan menerima dan 

tidak mau menang sendiri, dan 

penuh pengertian dan cinta 

 Suami wajib melindungi 

istrinya dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup 

berumahtangga sesuai dengan 

kemampuannya. 

 Istri wajib mengatur urusan 

rumahtangga sebaik-baiknya. 

 Harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi 

harta bersama. 

 Penyesuaian perkawinan harus 

menuju tahapan ’sehati dan 

sepikir’ antara suami dan istri. 

 Pengambilan keputusan yang 

seimbang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peran suami adalah 

Kepala Keluarga. 

 Peran istri adalah 

sebagai ibu 

rumahtangga. 

 Suami dan istri harus 

mempunyai tempat 

kediaman yang tetap 

yang ditentukan oleh 

bersama. 

 

 

 

 Bonding dan kedekatan 

serta saling ketergantungan 

antara suami dan istri. 

 Kemitraan suami- istri 

dalam mengelola 

sumberdaya keluarga  

 Komunikasi suami- istri 

dalam melakukan 

pengasuhan anak-anaknya,  

keluarga keluarga besar, 

dan komunikasi dengan 

lingkungan masyarakat. 

 Hubungan  diadik yang 

seimbang antara suami dan 

istri dalam menciptakan 

rasa saling mencintai, 

menghormati, 

ketergantungan, 

menghargai dan 

berkomitmen dalam 

menjalankan fungsi-fungsi 

keluarga untuk 

mewujudkan kesejahteraan 

keluarga lahir dan batin. 

 Mempercepat proses 

penyesuaian status dan 

peran antara suami dan 

istri. 
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Apa ekspresi keadilan gender dalam perkawinan? 

 Marjinalisasi atau peminggiran baik suami atau istri. 

o Marjinalisasi adalah proses penyisihan/ pemiskinan. 

o Contoh-contoh marjinalisasi dalam perkawinan: 

 Suami dengan tanpa meminta pendapat istri langsung menyuruh istri 

tidak usah bekerja karena harus mengasuh anak. 

 Suami melarang istri untuk melakukan aktivitas peningkatan 

pendidikan tanpa memahami keinginan istrinya. 

 Istri melarang suami untuk melakukan aktivitas yang suami suka 

tanpa memahami kebutuhan dan keinginan suami. 

 Sub-ordinasi baik suami atau istri. 

o Sub-ordinasi adalah suatu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap 

lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya, sehingga 

ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengarkan 

suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya.  

o Contoh-contoh sub-ordinasi dalam perkawinan: 

 Apabila seorang istri yang hendak mengikuti kegiatan promosi 

jabatan atau hendak bepergian keluar kota, ia harus mendapat izin 

dari suami.  

 Tetapi apabila suami yang akan pergi untuk promosi jabatan, maka ia 

bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus mendapat izin dari 

istri. Kondisi semacam itu telah menempatkan perempuan pada posisi 

yang kurang penting. 

 Pandangan Stereotypebaik suami atau istri. 

o Strereotype adalah suatu pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat 

negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu.Stereotype 

selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi. 

o Contoh-contoh Stereotype dalam perkawinan: 

 Label kaum perempuan sebagai ”ibu rumahtangga”, yaitu sebagai 

pelaksana pekerjaaan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan atau 

tugas domestik saja. 
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 Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama  

mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap 

sambilan saja sehingga kurang dihargai. 

 Label laki-laki adalah rasional, sedangkan perempuan adalah 

emosional, sehingga apabila seorang laki-laki marah, maka dianggap 

tegas tetapi apabila perempuan marah atau tersinggung dianggap 

emosional dan tidak dapat menahan diri. 

 Kekerasanbaik kepada suami atau istri. 

o Kekerasan atau violence adalah suatu serangan terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya 

menyangkut serangan fisik saja seperti  pemukulan dan penyiksaan, tetapi 

juga yang bersifat non fisik seperti pelecahan seksual, ancaman dan paksaan 

sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan 

merasa terusik batinnya. 

o Contoh-contoh kekerasan (fisik maupun mental psikologis)dalam perkawinan: 

 Istri menghina/mencela kemampuan seksual atau kegagalan karier 

suami. 

 Istri dipaksa tidak boleh bekerja oleh suami setelah menikah tanpa 

memperhatikan keinginan istrinya. 

 Istri dipaksa untuk bekerja dengan niat mengeksploitasi. 

 Istri tidak boleh mengikuti segala macam pelatihan dan kesempatan-

kesempatan meningkatkan sumberdayanya (SDM). 

 Istri tidak boleh mengikuti kegiatan sosial di luar rumah. 

 Suami membatasi uang belanja dan memonitor pengeluarannya secara 

ketat. 

 Suami memukul dan menendang istri. 

 Istri memukul suaminya. 

 Beban Kerja Ganda baik kepada suami atau istri. 

o Beban kerja adalah peran dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan 

berbagai jenis kegiatan sehari-hari .Beban kerja ganda ini seringkali 

dipandang dari sudut budaya sebagai bentuk pengabdian dan pengorbanan 

yang mulia yang nanti di akhirat mendapatkan balasan yang setimpal. Namun 
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demikian harus ada suatu batas dari pengorbanan ini, karena pengorbanan 

yang tanpa batas berarti menjurus kepada ketidakadilan. 

o Contoh-contoh beban kerja ganda dalam perkawinan: 

 Istri menjalankan peran ganda sekaligus, yaitu peran sebagai ibu, istri 

dan pekerja. Dengan demikian istri melakukan beban ganda yang 

memberatkan. Istri setelah bekerja, pulang ke rumah dan masih 

mengerjakan pekerjaan domestik, sedangkan suami setelah bekerja 

pulang ke rumah langsung istirahat. 

 

Wujud  Keadilan Gender dalam perkawinan 

 

 Keadilan gender merupakan suatu kondisi adil untuk suami dan istri yang 

menghilangkan hambatan-hambatan dalam melakukan peran sosial. 

 Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada suami maupun 

istri.  

 Wujud Keadilan Gender dalam perkawinan: 

o Akses diartikan sebagaikapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk 

sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi 

dan politik); Contoh: Memberi kesempatan yang sama bagi suami dan 

istriuntuk melakukan kegiatan sehari-hari  sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

o Partisipasi diartikan sebagai “Siapa melakukan apa?”. Suami dan istri 

berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan atas 

penggunaan sumberdaya keluarga secara demokratis dan bila perlu 

melibatkan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.   

o Kontrol diartikan sebagai“Siapa punya apa?”. Suami dan istri mempunyai 

kontrol yang sama dalam penggunaan sumberdaya keluarga. Suami dan istri 

dapat memiliki properti atas nama keduanya atau masing-masing, namun 

dikelola secara bersama. 

o Manfaat adalah semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang 

sama bagi seluruh anggota keluarga. 
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Apa Hak dan Kewajiban Suami dan Istri? 

Perkawinan yang sah diawali oleh proses perkawinan yang sesuai dengan ritual atau 

prosedur yang berlaku di masyarakat.  Misalnya, pada saat proses pernikahan calon pasangan 

suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), selalu dibacakan pernyataan yang 

tercantum dalam buku nikah tentang hak dan kewajiban pasangan suami dan istri.    

 ”  …  bahwa untuk membina rumahtangga bahagia, kedua pihak harus menjunjung 

tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling hormat menghormati, sopan santun, 

saling bantu membantu, lapang dada, nasihat-menasihati, dapat memberi dan 

menerima dan tidak mau menang sendiri,  akan tetapi penuh pengertian dan cinta 

kasih dipayungi Ridha Tuhan yang pengasih  .......”.  

 Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik atas istri saya seperti berikut:     

“Sewaktu-waktu saya:  (1) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, 

(2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3)  atau 

saya menyakiti badan/jasmani istri saya  itu, atau (4)  atau saya membiarkan (tidak 

memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,  kemudian istri saya tidak ridla 

dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak 

mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh 

pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp….. 

sebagai  “iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak satu kepadanya.”  

 Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang 

menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat Indonesia (UU Perkawinan No.1 Tahun 

1974, Bab VI Kewajiban Suami Istri – Pasal 30). 

 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; Masing-

masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; Suami adalah Kepala 

Keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Bab 

VI Kewajiban Suami Istri – Pasal 31 Ayat 1-3). 

 Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; Rumah tempat kediaman 

yang dimaksud dalam ayat (l) Pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama (UU 

Perkawinan No.1 Tahun 1974, Bab VI Kewajiban Suami Isteri – Pasal 32 Ayat 1-2). 

 Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, 

Bab VI Kewajiban Suami Isteri – Pasal 33). 
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 Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumahtangga sesuai dengan kemampuannya; istri wajib mengatur urusan 

rumahtangga sebaik-baiknya; Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-

masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (UU Perkawinan No.1 Tahun 

1974, Bab VI Kewajiban Suami Isteri – Pasal 34 Ayat 1-3). 

 Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta 

bawaaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-

masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing 

sepanjang para pihak tidak menentukan lain (UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Bab 

VII Harta Benda Dalam Perkawinan – Pasal 35 Ayat 1-2). 

 Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua 

belah pihak; Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak 

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (UU 

Perkawinan No.1 Tahun 1974, Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan – Pasal 36 

Ayat 1-2). 

 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya 

masing masing (UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Bab VII Harta Benda Dalam 

Perkawinan – Pasal 37). 

 
Bagaimana Proses Penyesuaian Interaksi Suami dan Istri dalam Perkawinan? 

 Perubahan status dan peran dari bujangan menjadi berkeluarga menuntut suami dan 

istri untuk menyesuaikan diri.  Perubahan ini mengakibatkan perubahan perkembangan tugas 

yang semakin kompleks. Pada saat masing-masing masih bujangan, masing-masing suami 

istri memfokuskan peran dan tugasnya secara individu kepada dirinya sendiri.  Namun 

setelah menikah, maka masing-masing individu mempunyai perkembangan tugas  baik untuk 

dirinya maupun untuk keluarganya (sebagai suami atau istri).  Selanjutnya,  setelah pasangan 

suami istri mempunyai anak, status, peran dan tugas semakin berkembang untuk keperluan 

masing-masing individu suami istri, keluarga beserta anak-anaknya. 

 Kemampuan menyesuaian diri dari masing-masing pasangan sangat bervariasi 

tergantung dari kemampuan individu dalam memadukan perasaan, harapan dan kenyataan 

dalam mencapai tahapan ’sehati dan sepikir’ dari kedua pasangan tersebut. Kemampuan 

berempati, proses kematangan personal,  kedewasaan dan kemampuan berkomunikasi 

menjadi faktor-faktor yang ikut berinteraksi dalam menentukan kualitas perkawinan.  Proses 
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penyesuaian antara pasangan suami dan istri meliputi penyesuaian baik ide, nilai-nilai 

individu, kebiasaan hidup  dan lain sebagainya.   

 Penyesuaian dalam perubahan status dan peran dari status bujangan menjadi 

berkeluarga (sebagai istri/suami dan ibu/ayah) disajikan pada Gambar 4.2.  Dengan demikian 

interaksi antara suami dan istri sangat diperlukan dalam rangka mempercepat proses 

penyesuaian status dan peran dari kedua belah pihak. 

 

 

 
Gambar 4.2.  Perubahan status dan peran dari bujangan menjadi berkeluarga. 

 

Interaksi pasangan suami istri sangat penting manfaatnya untuk menjaga keselarasan 

fungsi keluarga, terutama dalam memfasilitasi pembagian peran, tugas dan pekerjaan. Berikut 

ini disajikan definisi interaksi dan interaksi sosial sebagai berikut: 

 Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi pada dua atau lebih objek 

dengan saling mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini 

penting dalam konsep interaksi, sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab 

akibat.   

 Interaksi sosial mensyaratkan kontak dan komunikasi. 

 Interaksi sosial adalah proses orang-orang menjalin kontak dan berkomunikasi untuk 

saling mempengaruhi dalam hubungan timbale balik baik dalam pikiran maupun 

tindakan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan 
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Pelindung Istri
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http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aksi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Efek
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sebab_akibat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sebab_akibat&action=edit&redlink=1
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antara kelompok dengan kelompok. Hal terpenting dalam interaksi sosial adalah 

pengaruh timbal balik. 

 Interaksi sosial merupakan hubungan tersusun dalam bentuk tindakan berdasarkan 

norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Disinilah dapat diamati atau 

dirasakan bahwa apabila sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat, interaksi 

tersebut akan berlangsung secara baik, begitu pula sebaliknya, manakala interaksi 

sosial yang dilakukan tidak sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat, 

interaksi yang terjadi kurang berlangsung dengan baik. 

 Interaksi suami istri merupakan sebuah hubungan timbal balik antara suami dan isteri 

yang memperlihatkan suatu proses pengaruh dan mempengaruhi. Keluarga 

mempunyai interaksi dan hubungan yang memberikan ikatan yang jauh lebih lama 

dibandingkan dengan kelompok asosiasi lainnya.  Interaksi pasangan suami istri 

dikonsepkan ke dalam tiga komponen dasar yaitu (1) Kesesuaian dalam persepsi 

peran, (2) Timbal balik peran, (3) Kesetaraan fungsi peran. 

 Interaksi manusia dalam ilmu sosiologi, harus didahului oleh kontak dan komunikasi. 

Hubungan manusia ini kemudian saling mempengaruhi antar satu dengan yang 

lainnya melalui pengertian yang diungkapkan, informasi yang dibagi, semangat yang 

disumbangkan, yang semua pesannya membentuk pengetahuan. Model interaksi dari 

proses komunikasi menunjukkan pengembangan peran, pengambilan peran, dan 

pengembangan diri sendiri  karena manusia berkembang melalui interaksi sosialnya. 

Komunikasi manusia tersebut pun terjadi dalam konteks budaya tertentu dan 

mempunyai batas-batas tertentu.  

Adapun wujud interaksi antara suami dan istri adalah sebagai berikut: 

 Bonding dan kedekatan serta saling ketergantungan antara suami dan istri. 

 Kemitraan suami istri dalam mengelola sumberdaya keluarga baik keuangan keluarga, 

pengambilan keputusan tentang pembelian properti atau pendidikan anak, dan 

kerjasama dalam perencanaan kehidupan keluarga secara umum.  

 Komunikasi suami istri dalam melakukan pengasuhan anak-anaknya, komunikasi 

antar keluarga inti dengan keluarga keluarga besar, dan komunikasi antara keluarga 

inti dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. 

 Hubungan diadik yang seimbang antara suami dan istri dalam menciptakan rasa saling 

mencintai, menghormati, ketergantungan, menghargai dan berkomitmen dalam 
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menjalankan fungsi-fungsi keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga lahir 

dan batin. 

 Dalam mempercepat proses penyesuaian status dan peran antara suami dan istri,  

maka masing-masing pihak harus melakukan proses imitasi, identifikasi, sugesti, 

motivasi, simpati dan empati antara satu dengan lainnya. 

 

Apa itu Contoh Keadilan Gender Antara Suami dan Istri? 

Berdasarkan adanya trend perceraian, maka perkawinan yang dilandasi atas  keadilan 

gender menjadi solusi yang tepat untuk saat ini.  Buku ini ditulis untuk memperkuat institusi 

keluarga melalui peningkatan kualitas perkawinan dengan cara mengakomodasi kebutuhan 

baik suami maupun istri melalui penguraian kembali makna perkawinan dan hubungan 

kemitraan antara suami dan istri.  Interaksi suami dan istri yang didasari oleh kemitraan 

gender dalam mewujudkan harmonisasi keluarga adalah: 

 Berkaitan dengan proses pemenuhan kebutuhan biologis dan non-biologis. 

 Berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap sumberdaya 

keluarga. 

 Berkaitan dengan kemitraan gender (gender partnerships) untuk menjalankan fungsi 

keluarga menuju terwujudnya tujuan keluarga. 

 Menghindari perkawinan yang dilandasi oleh bias gender dengan segala bentuk 

diskriminasi, stereotype, marginalisasi. 

Perkawinan yang berkeadilan gender memberikan kesempatan yang adil kepada 

suami dan istri untuk menjalankan perannya dalam keluarga dan dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban sesuai dengan perannya tersebut secara setara, adil dan bijaksana.  Kondisi 

perkawinan responsif genderditunjukkan sebagai berikut: 

 Kedudukan suami dan istri adalah setara, yang artinya sejajar dalam arti sama-sama 

penting dan sama-sama berperan sesuai dengan pembagian peran yang disepakati.    

Konsep kesetaraan dalam perkawinan disini bukan sebagai suatu pemberontakan 

terhadap aturan budaya patriarki, namun sebagai suatu koreksi terhadap 

penyimpangan budaya patriarki yang digunakan oleh kaum lelaki untuk 

melanggengkan kekuasaan atas nama perkawinan. 

 Meskipun dalam budaya patriarki laki-laki atau suami adalah pemimpin, namun 

makna “pemimpin keluarga” sebagaimana yang dilabelkan oleh sistim budaya 

patriarkhi adalah bermakna “pemimpin bersama secara kemitraan (partnership)” 
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antara suami dan istri dengan saling melengkapi kemampuan dan kelemahan masing-

masing. Jadi bukan kepemimpinan otoriter yang seakan-akan istri/ suami harus 

tunduk kepada kemauan salah satu pihak.  Dengan demikian bentuk adil gender dalam 

keluarga diawali dari “Mitra kesejajaran/kesetaraan” antara suami dan istri (meskipun 

suami tetap menjadi pemimpin keluarga), yaitu masing-masing menjadi pendengar 

yang baik bagi pihak lain termasuk juga dari pihak anak-anak. 

 Hubungan suami istri, bukanlah hubungan “ atasan dengan bawahan” atau “majikan 

dan buruh” ataupun “orang nomor satu (pemimpin) dan orang belakang (konco 

wingking atau orang dapur)”, namun merupakan hubungan pribadi-pribadi yang 

“merdeka”, pribadi-pribadi yang menyatu kedalam satu wadah kesatuan yang utuh 

yang dilandasi oleh saling membutuhkan, saling melindungi, saling melengkapi dan 

saling menyayangi satu dengan yang lain untuk sama-sama bertanggungjawab di 

lingkungan masyarakat dan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. 

 Untuk suami, meskipun menurut sebagian besar adat dan norma serta agama adalah 

kepala rumahtangga atau pemimpin bagi istrinya, namun tidak secara otomatis suami 

boleh semaunya dengan sekehendak hatinya menjadi pribadi yang otoriter, menang 

sendiri, dan berkeras hati mempimpin keluarga tanpa mempertimbangkan kemauan 

dan kemampuan intelektual istrinya. 

 Hak seorang istri adalah menghargai hak suaminya, begitupula sebaliknya hak 

seorang suami adalah menghargai hak istrinya. Pasangan suami istri yang harus 

menyadari bahwa haknya adalah sama dan setara. Adapun kewajiban seorang istri 

yang harus patuh pada perintah suami dimaknai sebagai ungkapan penghargaan 

terhadap pemimpin keluarga. Namun demikian, suami juga harus membalas 

kepatuhan  sebagai kewajiban istri dengan menjaga dan menghargai martabat istri 

sebagai orang merdeka yang dengan sadar patuh kepada suaminya. 

 Status sebagai suami atau istri tidak berarti menghambat atau menghalangi masing-

masing pihak dalam mengaktualisasikan diri secara positif (suami dan istri memang 

sudah mempunyai pekerjaan sebelum menikah, dan masing-masing mempunyai 

kemampuan intelektual dan ketrampilan masing-masing). Masing-masing mempunyai 

hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam segala bidang di masyarakat.  Justru, 

kalau memungkinkan, status baru suami istri dapat mendukung satu sama lain dalam 

melaksanakan peranserta individu dalam masyarakat. 
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 Suami dan istri harus mampu mengatur waktu dan berinteraksi dengan baik serta 

dapat berbagi tugas dalam menjalankan perannya masing-masing secara adil dan 

seimbang, karena pada hakekatnya semua urusan rumahtangga, baik aspek produktif, 

domestik, dan sosial kemasyarakatan, serta kekerabatan adalah urusan bersama dan 

tanggung jawab bersama suami istri.  Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan 

diri dan kemampuan bekerjasama didasari saling pengertian adalah kunci utama 

dalam membina kebersamaan. 

 Masing-masing pihak mampu untuk mengenali ‘anatomi dan fisiologi istri/suami’ 

atau ‘genotip dan fenotip istri/suami’.  Tipe perempuan yang mana yang cocok 

diperistri oleh seorang suami tergantung dari kecocokan kepribadian kedua belah 

pihak. Terdapat 3 (tiga) tipe perempuan, yaitu: 

a. Perempuan Tipe 1 adalah perempuan yang mempunyai talenta tinggi dan sifat 

profesional yang tidak kalah dengan laki-laki, dengan demikian, tipe 

perempuan seperti ini adalah perempuan yang berkeinginan dan 

berkemampuan untuk bekerja mencari nafkah  (Tipe 1= harus bekerja). 

b. Perempuan Tipe 2 adalah perempuan yang mempunyai cukup talenta namun 

tidak terlalu ingin bekerja untuk mencari nafkah namun tidak terlalu bersedia 

menjadi ibu rumahtangga saja, dengan demikian, tipe perempuan seperti ini 

adalah perempuan yang tidak terlalu berkeinginan dan berkemampuan untuk 

bekerja mencari nafkah (Tipe 2= tidak harus bekerja; bekerja tidak apa-apa; 

tidak bekerja juga tidak apa-apa). 

c. Perempuan Tipe 3 adalah perempuan yang cukup mempunyai talenta, namun 

tidak berkeinginan dan kurang berkemampuan untuk bekerja mencari nafkah 

(Tipe 3= ibu rumahtangga saja). 

Dengan demikian, baik suami atau istri mampu untuk mengidentifikasi diri masing-

masing dan mampu untuk menguraikan konsekuensi dari identitas diri tersebut (Gambar 4.3), 

misalnya: 

 Konsekuensi dari Perempuan Tipe 1 bagi Suami adalah perempuan tersebut akan 

mengembangkan karirnya; Perempuan cenderung mandiri secara finansial; Perempuan 

akan mensubstitusi peran domestik dan pengasuhan anak pada orang lain; Perempuan 

akan sering meninggalkan rumah untuk bekerja. 

 Konsekuensi dari Perempuan Tipe 2 bagi Suami adalah perempuan tersebut tidak akan 

mengembangkan karirnya; Perempuan kurang mandiri secara finansial; Perempuan 
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masih cenderung melakukan peran domestik dan pengasuhan anak; Perempuan tidak 

akan sering meninggalkan rumah untuk bekerja. 

 Konsekuensi dari Perempuan Tipe 3 bagi Suami adalah perempuan tersebut tidak akan 

bekerja; Perempuan sangat tergantung pada suami secara finansial; Perempuan akan 

tinggal di rumah untuk melakukan peran domestik dan pengasuhan anak; Perempuan 

akan selalu tinggal di rumah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Perempuan Tipe 1 adalah 

perempuan yang mempunyai 

talenta tinggi dan kualitas 

profesional yang tidak kalah 

dengan laki-laki, dengan 

demikian, tipe perempuan seperti 

ini adalah perempuan yang 

berkeinginan dan berkemampuan 

untuk bekerja mencari nafkah. 

 

Perempuan Tipe 3 adalah 

perempuan yang cukup 

mempunyai talenta yang tidak 

berkeinginan dan kurang 

berkemampuan untuk bekerja 

mencari nafkah 

 

Perempuan Tipe 2 adalah 

perempuan yang mempunyai 

cukup talenta dan tidak terlalu 

ingin bekerja untuk mencari 

nafkah namun tidak terlalu 

bersedia menjadi ibu rumahtangga 

saja, dengan demikian, tipe 

perempuan seperti ini adalah 

perempuan yang tidak terlalu 

berkeinginan dan berkemampuan 

untuk bekerja mencari nafkah. 

 

Konsekuansi dari Perempuan Tipe 1 bagi 

Suami adalah: 

 Perempuan akan mengembangkan karirnya 

 Perempuan cenderung mandiri secara 

finansial 

 Perempuan akan mensubstitusi peran 

domestik dan pengasuhan anak pada orang 

lain 

 Perempuan akan sering meninggalkan 

rumah untuk bekerja 

Konsekuansi dari Perempuan Tipe 2 bagi 

Suami adalah: 

 Perempuan tidak akan mengembangkan 

karirnya 

 Perempuan kurang mandiri secara finansial 

 Perempuan masih cenderung melakukan 

peran domestik dan pengasuhan anak  

 Perempuan tidak akan sering meninggalkan 

rumah untuk bekerja 

 

Konsekuansi dari Perempuan Tipe 3 bagi 

Suami adalah: 

 Perempuan tidak akan bekerja 

 Perempuan sangat tergantung pada suami 

secara finansial 

 Perempuan akan tinggal di rumah untuk 

melakukan peran domestik dan pengasuhan 

anak  

 Perempuan akan selalu tinggal di rumah  

 

ISTRI SUAMI 

Gambar  4.3.   Pemetaan tipe perempuan yang harus diketahui oleh laki-laki beserta 

konsekuensinya  seandainya menjadi pasangan suami   dan istri. 
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Hal lain yang sangat sensitif berkaitan dengan hubungan personal suami istri adalah 

hubungan seksual. Hubungan jasmani antara suami istri tidak boleh ada unsur pemaksaan, 

misalnya suami memaksa istri untuk melakukan hubungan intim, dan sebaliknya istri 

memaksa suami untuk melakukan hubungan intim.Hubungan intim dalam perkawinan adalah 

hubungan secara fisik, psikologis, dan spiritual dalam rangka prokreasi untuk meneruskan 

keturunan.Oleh karena itu, hubungan intim dalam perkawinan dipandang sebagai suatu 

simbul saling memberi, saling menyenangkan dan saling menjaga hubungan antara suami 

istri.Apabila istri sedang haid, maka suami tidak boleh memaksa istri untuk melakukan 

hubungan intim.  Suami harus mampu untuk mengendalikan nafsu dan menjaga hubungan 

dengan istri dengan cara yang baik dan santun.   

Untuk mengetahui tipe seperti apa pasangannya, maka suami dan istri harus selalu 

menghidupkan komunikasi yang baik, lancar dan dua arah dilandasi oleh rasa tanggung 

jawab, tulus dan jujur agar keadaan apapun (baik atau buruk) dapat dikomunikasikan dengan 

baik.Masing-masing pihak harus dapat menguraikan dan memahami sifat atau personalitas 

serta persamaan dan perbedaan kebutuhannya. 

Gambar 4.4. berikut ini mengilustrasikan adanya perbedaan dan persamaan 

personalitas antara suami dan istri.  Dalam rangka proses penyesuaian semua perbedaan dan 

persamaan personalitas ini, maka suami dan istri harus secara cermat dan sistimatis 

melakukan langkah-langkah progresif dalam mempertahankan perkawinan. Persamaan yang 

harus disadari oleh suami dan istri adalah berkaitan dengan kebutuhan umum  yang terdiri 

atas kebutuhan fisik, sosial-ekonomi, psikologi/emosi, dan spiritual.  Adapun perbedaan 

antara suami dan istri didasari atas perbedaan kebutuhan khusus yang berkaitan dengan 

perbedaan hormonal, alat reproduksi dan fungsi biologis.  Perbedaan lain yang melandasi 

perbedaan suami dan istri adalah perbedaan non-biologis yang berkaitan dengan personalitas 

individu dan nilai-nilai individu.   

 Seringkali pasangan suami istri kurang mampu untuk memadukan antara perbedaan  

dan persamaan antara keduanya.  Sebagian pasangan mungkin lebih  tertarik untuk 

mempertahankan dirinya masing-masing dengan lebih memperdebatkan perbedaannya 

daripada menyatukan persamaannya.  Pasangan yang demikian ini akan cenderung lebih 

menghasilkan konflik dalam perkawinan.  Sebaliknya, sebagian pasangan yang lebih tertarik 

untuk menyamakan persamaannya daripada memperdebatkan perbedaannya, maka pasangan 

ini akan cenderung bertahan dalam menyatukan komitmen perkawinannya. 
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Apabila dilihat berdasarkan komponen ketahanan perkawinan yang terdiri atas 

kebahagiaan dan kepuasan, maka terdapat 4 tipologi kepuasan dalam perkawinan dan contoh-

contoh kondisinya (Gambar 4.5): 

  

 

Gambar 4.4.  Persamaan dan perbedaan biologis dan psikososial antara suami dan istri. 

PERSAMAAN KEBUTUHAN UMUM 

 Kebutuhan Fisik (makan, pakaian, tempat tinggal,     perawatan kesehatan, ruang 

gerak, dll) 

 Kebutuhan Sosial-Ekonomi (pendidikan/pengetahuan, pekerjaan, status sosial, 

pengakuan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial, berhubungan dengan orang lain, 

pekerjaan, uang dan barang, dll) 

 Kebutuhan Psikologi/Emosi (dicintai/mencintai, perlindungan psiko-sosial, 

manajemen stres, peningkatan kecerdasan emosi, pemantapan karakter, dll) 

 Kebutuhan Spiritual (Beragama, kecerdasan spiritual, dll) 

 

PERBEDAAN BIOLOGIS 

 Hormon: estrogen, progresteron 

 Alat Reproduksi:  vagina, rahim, 

sel telur 

 Fungsi Biologis: menstruasi, 

hamil,melahirkan danmenyusui  

PERBEDAAN BIOLOGIS 

 Hormon: testosteron 

 Alat Reproduksi:  kemaluan, 

sperma 

 Fungsi Biologis: membuahi  

 

Istri Suami 

PERBEDAAN PSIKOSOSIAL 

 Personalitas individu adalah unik (sifat/karakter, perilaku, cara berbicara, cara 

berkomunikasi/menyampaikan pendapat, dll) 

 Nilai-nilai individu dipengaruhi latar belakang sosial, ekonomi dan budaya (menentukan 

standar hidup, perilaku hidup, mind-set, dll) 
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 Tipe Kualitas Perkawinan A:  Istri bahagia dan puas; Suami bahagia dan puas 
dicontohkan dengan keadaan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.5.   Tipologi kualitas perkawinan kombinasi antara kebahagiaan dan  

    kepuasan. 

 
o Ada kesetaraan dalam menikmati kebahagiaan dan kepuasan manfaat dari 

esensi berkeluarga baik suami atau istri. 

o Anak-anak merasa nyaman dan aman serta stabil dalam melihat kesetaraan 

kebagaiaan dan kepuasan antara ayah dan ibunya dalam hal kondisi fisik, dan 

psikologinya. 

o Anak-anak sangat puas dan bahagia dengan kondisi fisik, dan psikologinya 

serta puas terhadap interaksi dengan orangtuanya. 

o Masing-masing suami dan istri puas dan bahagia dengan semua keadaan 

keluarga baik materi, sumberdaya keluarga, kondisi kesehatan keluarga, 

kondisi psikologi dan spiritual keluarga. 

o Istri puas dengan komunikasi dan interaksi hubungan fisik, dan sosial 

psikologi dengan suaminya, begitu pula suaminya puas dengan hubungan 

fisik, dan sosial psikologi dengan istrinya. 

Ketahanan 

Perkawinan 

Istri Bahagia & Puas 

Suami Bahagia & Puas 
Istri Bahagia & Puas Suami 

Tidak Bahagia & Tidak Puas 

Istri Tidak Bahagia & Tidak 

Puas ; Suami Bahagia & Puas 
Istri Tidak Bahagia & Tidak 

Puas ; Suami Tidak Bahagia 

& Tidak Puas 

A 

C 

B 

D 
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o Istri dan suami puas dengan gaya manajemen sumberdaya keluarga dan proses 

pengambilan keputusan dalam menggunakan sumberdaya tersebut. 

 
 Tipe Kualitas Perkawinan B:  Istri bahagia dan puas; Suami tidak bahagia dan tidak 

puas dicontohkan dengan keadaan: 

o Ada ketidaksetaraan dalam menikmati kebahagiaan dan kepuasan manfaat dari 

esensi berkeluarga, terutama dari pihak suami. 

o Anak-anak merasa bingung melihat ketidaksetaraan kebahagiaan dan kepuasan 

antara ayah dan ibunya dalam hal kondisi fisik, dan psikologinya. 

o Kondisi tipe kualitas perkawinan B cenderung untuk memicu konflik suami 

istri dan konflik keluarga inti dalam waktu jangka pendek sampai menengah. 

o Istri merasa puas dan bahagia dengan semua keadaan keluarga baik materi, 

sumberdaya keluarga, kondisi kesehatan keluarga, kondisi psikologi dan 

spiritual keluarga, namun suami merasa tidak puas dan bahagia dengan semua 

keadaan keluarga. 

o Istri merasa puas dengan komunikasi dan interaksi hubungan fisik, dan sosial 

psikologi dengan suaminya, namun suami tidak merasa puas dengan hubungan 

fisik, dan sosial psikologi dengan istrinya. 

o Istri merasa puas dengan gaya manajemen sumberdaya keluarga dan proses 

pengambilan keputusan dalam menggunakan sumberdaya tersebut, namun 

suami tidak merasa puas dengan semua gaya manajemen keluarga. 

 Tipe Kualitas Perkawinan C:  Istri tidak bahagia dan  tidak puas;Suami bahagia dan 

puasdicontohkan dengan keadaan: 

o Ada ketidaksetaraan dalam menikmati kebahagiaan dan kepuasan manfaat dari 

esensi berkeluarga, terutama dari pihak istri. 

o Anak-anak merasa bingung melihat ketidaksetaraan kebahagiaan dan 

kepuasan antara ayah dan ibunya dalam hal kondisi fisik, dan psikologinya. 

o Kondisi tipe kualitas perkawinan C cenderung untuk memicu konflik suami 

istri dan konflik keluarga inti dalam waktu jangka pendek sampai menengah. 

o Suami merasa puas dan bahagia dengan semua keadaan keluarga baik materi, 

sumberdaya keluarga, kondisi kesehatan keluarga, kondisi psikologi dan 

spiritual keluarga, namun istri merasa tidak puas dan bahagia dengan semua 

keadaan keluarga. 
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o Suami merasa puas dengan komunikasi dan interaksi hubungan fisik, dan 

sosial psikologi dengan istrinya, namun istri tidak merasa puas dengan 

hubungan fisik, dan sosial psikologi dengan suaminya. 

o Suami merasa puas dengan gaya manajemen sumberdaya keluarga dan proses 

pengambilan keputusan dalam menggunakan sumberdaya tersebut, namunistri 

tidak merasa puas dengan semua gaya manajemen keluarga. 

 Tipe Kualitas Perkawinan D:  Istri tidak bahagia dan tidak Puas; Suami tidak bahagia 

dan tidak puas dicontohkan dengan keadaan: 

o Ada kesetaraan dalam menikmati ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan 

manfaat dari esensi berkeluarga, baik dari pihak suami maupun istri. 

o Anak-anak merasa bingung melihat ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan 

antara ayah dan ibunya dalam hal kondisi fisik, dan psikologinya. 

o Kondisi tipe kualitas perkawinan D cenderung untuk memicu konflik suami 

istri dan konflik keluarga inti dalam waktu jangka pendek. 

o Baik istri maupun suami tidak merasa puas dan bahagia dengan semua 

keadaan keluarga baik materi, sumberdaya keluarga, kondisi kesehatan 

keluarga, kondisi psikologi dan spiritual keluarga. 

o Baik istri maupun suami merasa tidak puas dengan komunikasi dan interaksi 

hubungan fisik, dan sosial psikologi dengan suaminya. 

o Baik istri maupun suami merasa tidak puas dengan gaya manajemen 

sumberdaya keluarga dan proses pengambilan keputusan dalam menggunakan 

sumberdaya tersebut. 

  

INTERAKSI  SUAMI  ISTRI  HARMONIS BERKEADILAN GENDER =   

KOMUNIKASI SUAMI ISTRI  + BONDING SUAMI ISTRI  
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Seandainya istri lelah dan tidak siap berhubungan intim dengan suami 

maka.......... 

 Mintalah maaf pada suami akan ketidaksiapan berhubungan intim 

 Janjikan dalam waktu segera untuk berhubungan intim dengan suami 

 Untuk suami, bersabarlah dan mengertilah akan keadaan tersebut 
 

 

Berilah rasa percaya pada pasangan anda... 

 

Suami dan istri harus saling trust, tidak perlu ‘kepo’ 

Tidak usah penasaran  apa isi HP pasangan 

Tidak perlu penasaran yang berlebihan terjadap kerjaan kantor pasangan 

 

 

Rencanakanlah keluarga anda sedini mungkin dalam.......... 

 Merencanakan anak dan menggunakan jenis kontrasepsi. 

 Merencanakan membeli rumah dan membeli barang kebutuhan keluarga. 

 Merencanakan membeli asuransi kesehatan, pendidikan, jiwa dan lainnya. 

 Merencanakan perjalanan ibadah umroh, haji dan lainnya. 
 

 

 

 

 

 

Jadikanlah pasangan suami istri ini sebagai... 

Pasangan  sahabat sejati dunia dan akhirat... 

Tim yang saling mendukung dan membentuk karakter terpuji dalam 

mengarungi bahtera rumahtangga   

Tim yang mampu mengasuh, mendidik anak sebagai calon pemimpin bangsa 

 

 Suami adalah pemimpin keluarga, istri adalah wakil pemimpin keluarga 

 Tidak masalah siapa yang mampu menghasilkan uang untuk keluarga 

 Meskipun istri menjadi pejabat tinggi... begitu pulang ke rumah... suaminya 

adalah pemimpinnya... tetap berbakti ke suami dengan setulus hati 

 Suami yang mempunyai istri dengan status sosial-ekonomi tinggi..maka 

harus sadar bahwa istri yang baik dan pintar merupakan rizki yang tidak 

ternilai... jadi jangan disia-siakan semaunya sendiri. 

 Berilah yang terbaik untuk istri; Berilah yang terbaik untuk suami; Berilah 

yang terbaik untuk anak-anak. 
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Gambar 4.6.  Ilustrasi Setia Pada Pasangan: Dimanapun berada selalu loyal dan konsisten 

          kepada pasangan, mencurahkan semua kesetiaan kepada pasangan, tidak  

berpandangan ke lain hati (suami, istri dan sebaliknya). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7.  Ilustrasi Tidak  Setia Pada Pasangan: Dimanapun berada tidak loyal dan  

           Konsisten kepada pasangan,  berpandangan ke lain hati (suami, istri dan  

          sebaliknya). 

ISTRI 

ISTRI 

Suami 

Suami 

Suami selalu setia 

menuju satu titik ke 

arah istri dan juga 

sebaliknya 

Suamitidak setia 

karena tidak menuju 

satu titik ke arah istri 

dan juga sebaliknya 
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”Kedudukan suami dan istri adalah setara, yang artinya sejajar dalam arti 

sama-sama penting dan sama-sama berperan sesuai dengan pembagian 

peran yang disepakati.    Konsep kesetaraan dalam perkawinan disini bukan 

sebagai suatu pemberontakan terhadap aturan budaya patriarki, namun 

sebagai suatu koreksi terhadap penyimpangan budaya patriarki yang 

digunakan oleh kaum lelaki untuk melanggengkan kekuasaan  

atas nama perkawinan”. 

 

 

”Hak seorang istri adalah menghargai hak suaminya, begitupula sebaliknya 

hak seorang suami adalah menghargai hak istrinya.  Pasangan suami istri 

yang harus menyadari bahwa haknya adalah sama dan setara.  Adapun 

kewajiban seorang istri yang harus patuh pada perintah suami dimaknai 

sebagai ungkapan penghargaan terhadap pemimpin keluarga.  Namun 

demikian, suami juga harus membalas kepatuhan  sebagai kewajiban istri 

dengan menjaga dan menghargai martabat istri sebagai orang merdeka yang 

dengan sadar patuh kepada suaminya”. 

 

”Apabila laki-laki dan perempuan hidup bersama, maka berdua akan 

membuat unit yang lebih kuat dibandingkan dengan kalau masing-masing 

hidup secara individual.  Bersama, maka  laki-laki dan perempuan yang 

berbeda personalitasnya akan menjalin hubungan, dan keduanya akan dibantu 

dan diberkati oleh Tuhan karena sudah menjadi Tim Tuhan yang baik”. 
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Evaluasi 

 
Tabel  4.1.  Check List Ketahanan Perkawinan Berkeadilan Gender 

No Aktivitas Ya Tidak 

1 Pernikahan disahkan di KUA/Catatan Sipil   

2 Adakah pembekalan pra nikah   

3 Adanya komitmen antara suami dan istri pada saat 

perkawinan 

  

4 Adanya kerjasama dalam mencari nafkah   

5 Adanya kerjasama dalam mengatur rumah   

6 Adanya kerjasama dalam mengasuh anak   

7 Adanya kerjasama dalam aktivitas sosial kemasyarakatan   

8 Adanya keutuhan perkawinan   

9 Adanya perencanaan bersama tentang jumlah anak yang 

diinginkan 

  

10 Adanya perencanaan bersama tentang alat kontrasepsi yang 

digunakan 

  

11 Adanya perencanaan bersama tentang pembelian barang   

12 Adanya perencanaan bersama tentang tempat tinggal   

 

TARGET PERUBAHAN PERILAKU 

Tabel  4.2.  Check List Perubahan Perilaku. 

No Aktivitas Suami dan Istri Ya Tidak 

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 melakukan tugas keluarga   

9 Merencanakan sesuatu   

10 Menyatakan cinta   

11 Konflik   

12 Selingkuh   

 

 

 

 

 


