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“Mau Dibawa ke Mana Keluarga Kita?”, ketika Ayah Tak Lagi Ada  
 

Keluarga di Indonesia sebagian besar membagi fungsi anggotanya : Ayah bekerja mencari 
nafkah, Ibu di rumah mengurus rumah tangga, anak-anak belajar di sekolah. Dari berbagai survei 
yang dilakukan, terjadi banyak sekali kasus perceraian akibat lemahnya pertahanan keluarga. 
Kasusnya pun meningkat dari tahun ke tahun. Sebab utamanya adalah karena tidak ada kerjasama 
yang baik antara suami dan istri dalam mengatur kondisi rumah tangga mereka, porsi istri lebih 
mengurus permasalahan rumah tangga lebih besar dibanding suami karena alasan mencari nafkah. 

Keluarga yang  didera perceraian ini, biasanya tidak tiba-tiba mengalami perpecahan 
tetapi melalui fase-fase memburuk seperti yang tergambar dalam tipe-tipe keluarga berikut. 
Terdapat 4 tipe keluarga yang umum ditemui di masyarakat kita. 

 
1. Tipe Terminal 

Terminal adalah tempat orang berhenti untuk melanjutkan perjalanan, biasanya orang 
tidak akan berlama-lama di sini. Orang-orang berkumpul di terminal mempunyai tempat tujuan 
yang berbeda-beda. Keluarga tipe ini mempunyai ciri-ciri : 
a. Rumah hanya menjadi tempat transit bagi anggota keluarga. 

Ayah sibuk dengan pekerjaan mulai pagi, siang, sore bahkan hingga malam. Ibu juga banyak 
menyibukkan diri dengan aktifitas di luar seperti shopping, arisan, dll. Anak-anak selain 
sekolah, juga lebih banyak bersama teman-teman atau komunitas di luar rumah. Biasa dengan 
kata-kata : “Nanti ya, ... mau pergi dulu”.  

b. Anggota keluarga tidak merasa nyaman berlama-lama di rumah. 
Sampai di rumah, hanya untuk tidur, makan, selebihnya dilakukan di luar rumah baik di 
kantor, rumah teman atau tetangga. 

c. Masing-masing mempunyai tujuan lain yang lebih indah. 
Ayah lebih senang mengejar prestasi di pekerjaan, ibu lebih asyik ngobrol dengan 
teman/tetangga dan anak-anak lebih banyak bermain dan bergaul dengan teman-teman. 

d. Interaksi antar anggota hanya basa-basi seperti mengejar setoran saja. 
Komunikasi dan interaksi yang ada hanya sepintas, saat bertemu di waktu-waktu tertentu dan 
hanya untuk basa-basi, tidak saling memberikan porsi untuk mendalami perasaan masing-
masing hanya memenuhi kebutuhan materiil saja seperti makan-minum, uang belanja, 
sekolah, jajan, dan fasilitas lain. 

 
2. Tipe Kuburan 

Kuburan adalah tempat peristirahatan terakhir. Sebagian besar orang menganggap 
kuburan sebagai tempat yang sakral, tidak boleh melakukan banyak hal di sini. Orang datang 
hanya untuk mendoakan keluarganya yang sudah meninggal, tidak untuk berbincang-bincang 
tentunya. Ciri-ciri keluarga bertipe kuburan adalah : 
a. Suasana rumah sepi, nyaris tidak terdengar aktifitas anggotanya. 

Anggota keluarga ada di rumah tapi tidak ada yang aktifitas yang menonjol, masing-masing 
asyik dengan yang dikerjakan, tidak berinteraksi atau beraktifitas bersama. 

b. Komunikasi satu arah. 
Bila ada komunikasi, dilakukan dengan satu arah saja lebih banyak perintah daripada dialog. 
Ayah dan ibu lebih suka berbicara dan tidak suka mendengar, lebih suka didengar tapi tidak 
memberi kesempatan untuk berbicara pada anak-anak. 

c. Banyak aturan ”Tidak boleh”. 
Ayah ibu lebih suka suasana rumah yang tenang, tidak banyak suara. Ketika anak-anak 
bersuara atau beraktifitas yang menyebabkan kegaduhan, orangtua akan melarang atau 
membuat aturan-aturan yang ketat. Hampir tidak ada hiburan. Sering terdengar : ”Sssst, 
jangan ribut ... Ayah/Ibu sedang istirahat” 
 

3. Tipe Rumah Sakit 
Rumah sakit adalah tempat bertemunya dokter dan pasien. Pasien membutuhkan 

dokter untuk sembuh, dokter membutuhkan pasien untuk medapatkan nafkah. Selanjutnya 
keluarga ini mempunyai ciri-ciri : 



a. Masing-masing merasa paling berjasa. 
Ayah merasa paling berjasa karena sudah mencari nafkah, ibu merasa paling berjasa karena 
sudah mengatur rumah tangga, anak-anak merasa paling berjasa dengan berprestasi di sekolah. 
Terbiasa muncul kata-kata : ”Kalau tidak ada aku, kamu pasti ...” 

b. Serba instan. 
Masing-masing merasa kebutuhan harus terpenuhi segera sehingga tidak terbiasa dengan 
kondisi kekurangan, bersabar, menabung dan lain-lain. Kata-kata yang sering muncul ”Aku 
mau ... sekarang!” 

 
4. Tipe Pabrik 

Pabrik adalah tempat di mana terdapat bos dan pekerja. Masing-masing merasa 
dibutuhkan, bos dengan gajinya dan pekerja dengan barang hasil kerjanya. Keluarga terakhir ini 
berciri-ciri : 
a. Aspirasi pribadi adalah yang utama. 

Setiap anggota keluarga merasa pendapatnya pribadi yang harus diutamakan. Kebutuhan yang 
lain bisa menunggu, tapi tidak untuk kebutuhannya. Terbiasa dengan kata-kata : ”Pokoknya, 
aku yang .... Kamu menurut saja” 

b. Tidak ada dialog interaktif. 
Seperti di pabrik, masing-masing lebih sering mengatur dan harus dituruti. Tidak ada saling 
mengerti kondisi dan perasaan masing-masing. 

c. Mengerjakan urusannya masing-masing. 
Orangtua sibuk dengan urusannya, demikian juga anak-anak. Tidak suka saling membantu 
apalagi bekerjasama karena merasa urusannya masing-masing lebih penting. 

 
Kondisi di atas menyebabkan makna pernikahan yang terwujud dari perasaan cinta dan 

kasih sayang pun hilang à cinta pun terluka. Akibatnya keluarga yang bertahan tidak dapat 
melakukan perbaikan à hidup segan, mati tak mau. Keluarga seperti di atas menimbulkan 
berbagai masalah sosial baik bagi orangtua maupun anak-anak. Berbagai kasus terkait KDRT, 
seks bebas dan narkoba pun menjadi hal yang biasa terjadi, mulai dari kekerasan fisik dan mental, 
perselingkuhan suami/istri, seks pranikah, hingga penyelahgunaan narkoba. Sesuatu yang tentu 
tidak kita inginkan terjadi dalam keluarga kita. 

Bila dicermati, peran Ayah dalam keluarga di atas seperti ada tapi tiada. Sehingga muncul 
istilah anak yang ber-Ayah tapi yatim, bersuami tapi janda, beristri tapi bujang. 
 
Menguatkan Peran Ayah dalam Keluarga 
 

Seperti tersebut di atas, peran pengasuhan anak dalam keluarga menjadi timpang karena 
Ayah lebih banyak di luar rumah à penyempitan peran Ayah : mencari nafkah dan menikahkan 
saja. Padahal dalam Kitab Tuhfatul Maudud (Ibnul Qayyim) dan Tarbiyatul Aulad (Muhammad 
Nashih Ulwan) disebutkan bahwa peran pengasuhan anak dimulai sejak seseorang memilih istri 
(ibu dari calon anak-anaknya) sehingga disebutkan sebelum ada anak durhaka kepada orangtua 
maka yang ada terlebih dulu adalah orangtua durhaka kepada anak. 

Kondisi ketika anak tidak mendapatkan pengasuhan ayah disebut father hunger. Efek dari 
kondisi ini antara lain : 
Ø Rendahnya harga diri anak (minder) 
Ø Sifat kekanak-kanakan pada anak 
Ø Sifat terlalu begantung (tidak mandiri) pada anak 
Ø Ambigu seksual pada anak (banci/tomboy) 
Ø Kesulitan belajar 
Ø Lemah dalam mengambil keputusan 
Ø Kesulitan memilih calon pasangan hidup (salah pilih) 

Hal di atas dapat dihindarkan dengan metode pengasuhan A la Ayah melalui pengaturan 
waktu sebagai berikut : 
ü Pagi hari sebelum bekerja 
ü 5 menit tegur sapa di siang hari 
ü Menjelang tidur 
ü Waktu liburan 
ü Waktu berharga versi anak (pentas seni sekolah, ambil rapor/hadiah lomba, musibah, dll) 
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