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Keluarga Sakinah: Keluarga 
Setara, Adil, dan tanpa Kekerasan

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY

B
egitu banyak orang mendambakan 
sebuah pernikahan, dan dalam 
angannya dengan hanya bermodal 

cinta ia akan dapat membina rumah 
tangga menjadi keluarga yang sakinah 
mawaddah warahmah-tentram, penuh 
cinta dan kasih sayang. Angan-angan 
seperti ini tidak salah. Namun perlu 
disadari bahwa menikah itu langkah 
awal membangun sebuah keluarga, 
Sedangkan membangun keluarga yang 
baik diperlukan ilmu dan kesiapan mental 
yang matang. Hal ini karena keluarga 
adalah “ikatan persahabatan” istimewa, 
yang tidak akan pernah menghakimi, 
menjatuhkan, menertawakan kelemahan 
masing-masing. Sebab keluarga adalah 
tempat bagi seseorang untuk mendapatkan 
rasa cinta dan hormat.

Faktanya, betapa para lelaki saat mengejar 
cintanya rela melakukan apa saja, jungkir 
balik demi mendapatkannya. Dan saat 
si perempuan jatuh ke pelukannya, itu 
adalah kebahagiaan terbesar baginya. 
Dengan mendapatkan pujaan hatinya 
itu, berarti dia akan mendapatkan servis 
memuaskan yang gratis. Rumah akan 
selalu bersih dan rapi, makanan tersedia, 
dan anak-anak terawat. Hal ini disebabkan 
adanya pemahaman yang mengakar dalam 
diri sebagian laki-laki akan kedudukan 
subordinatif kaum perempuan, dan itu 
memunculkan relasi gender yang tidak 
seimbang antara suami dan istri. Padahal 
relasi yang timpang tersebut sangat 
berpotensi menimbulkan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga (KDRT). Di sini, 
suami merasa memiliki kedudukan yang 
lebih tinggi dari istri bahkan dari seluruh 
keluarga, karenanya suami mempunyai 
kekuasaan penuh dalam menjalankan 
biduk rumah tangga. Sehingga, kaburlah 
makna cinta yang semula dijadikan 
landasan membangun rumah tangga.

Dalam keluarga, memang hubungan satu 
sama lain tidak selamanya mulus tanpa 
masalah tanpa konflik dan perdebatan. 
Namun sebaliknya perbedaan adalah hal 
yang niscaya, sehingga harus dikelola 
untuk menemukan saling pengertian saling 
memahami kelebihan Man kekurangan

masing-masing untuk bisa saling mengisi. 
Semangat saling pengertian dan saling 
mengisi yang menafikan adanya kekuasaan 
yang dominan dari satu pihak ke pihak 
yang lain, kekuasaan yang menempatkan 
satu pihak dominan sebagai yang bisa 
mendidik, menyalahkan, mengadili, 
bahkan menghakimi terhadap pihak 
lain yang subordinatif. Kekuasaan yang 
demikian rawan melahirkan kekerasan 
yang menistakan.

Membangun keluarga harus dipersiapkan 
dengan matang dari awal sejak sebelum 
menikah, perlu ditanamkan bahwa 
menikah itu harusnya lillahi ta’ala - 
karena Allah ta’ala, dengan demikian 
akan terwujud keluarga yang sakinah, 
mawadah warahmah. Bagaimana tidak? 
Dalam keluarga yang dibingkai dengan 
lillahi ta’ala, suami bekerja dalam rangka 
bisa memberikan nafkah, senantiasa 
berusaha membahagiakan istri dan 
keluarga serta menyayangi dan menjaga 
mereka, karena Allah memerintahkan itu. 
Sementara istri dalam merawat anak- 
anak, melakukan pekerjaan rumah tangga 
semata karena pengabdian kepada Allah 
sehingga keduanya saling mendorong 
dalam ketakwaan sehingga menjadi 
keluarga harmonis yang bermuara pada 
satu tujuan.

Dalam QS. ar-Rum: 21 Allah berfirman 
yang artinya: “Hai manusia, sesungguhnya 
Kami menciptakan kamu jenis laki-laki 
dan perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia 
di antara kamu di sisi Allah ialah orang 
yang paling bertakwa di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al Hujurat 
Ayat 13).

Dalam ayat ini Allah menegaskan 
tujuan dari diciptakannya manusia 
berpasang-pasangan agar dapat merasa 
tentram (sakinah). Manusia dijadikan 
berpasang-pasangan agar suami-istri 
saling membantu dalam menghadapi 
gelombang kehidupan, menciptakan 
keluarga yang kuat fondasi dan aturannya 
serta untuk ketenangan dan kebahagiaan. 
Hubungan keduanya dikuatkan dengan 
saling mengasihi, saling cinta, saling 
menyayangi dan saling bermurah hati.

Dengan demikian, sakinah menjadi 
tujuan dalam berkeluarga. Dan keluarga 
sakinah hanya bisa terwujud jika 
hubungan timbal balik antar anggota 
keluarga seimbang setara dengan saling 
menguatkan, saling cinta dan mengasihi, 
serta kerjasama lainnya yang baik. Maka 
barulah akan tercipta sakinah dalam 
keluarga, keluarga yang tenang, tentram, 
baik dan bahagia karena hilangnya hal 
yang dapat menyebabkan kerusakan dan 
ketakutan atau kepanikan.
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