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� Ada banyak konsep dan makna berkeluarga di 
dunia termasuk di Indonesia

� Berkeluarga menurut Muhammadiyah -’Aisyiyah
Berpijak pada perkawinan yang syah baik secara
agama maupun negara

� Berkeluarga meningkatkan kualitas hidup dan 
untuk mencapai kesakinahan, tidak hanya untuk
regenerasi

� Kesakinahan sangat berhubungan dengan akhlak
pada Allah, diri sendiri, pasangan, anggota
keluarga lain, Ulil Amri, Tentangga dan juga 
lingkungan
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� Zaman Nabi Catatan Sosial dilakukan dengan
mengumumkan pernikahan, adanya saksi dan wali

� QS Al Baqarah ayat 282 menegaskan bahwa untuk
mencatat dalam hal muamalah, jual beli dan 
hutang piutang. Apalagi urusan pernikahan yang
mistaqan gholidho, maka untuk kemaslahatan
harus dicatatkan. 

� Banyak data penelitian yang menunjukan rentanya
nasib perempuan dan anak jika pernikahan tidak
dicatatkan



Karomah Insaniah (manusia mulia)

Hubungan Kesetaraan (Nilai yg sama)
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1.Mewujudkan insan
bertaqwa
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masyarakat yang 
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Fungsi

1. Keagamaan
2. Biologis dan Reproduksi
3. Peradaban
4. Cinta Kasih
5. Perlindungan
6. Kemasyarakatan
7. Pendidikan
8. Ekonomi
9. Pelestarian Lingkungan
10. Rekreasi
11. Internalisasi nilai-nilai

Islam Berkemajuan
12. Kaderisasi
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Tidak Menyekutukan Allah-Ibadah
hanya kepada Allah

Menghidupkan nilai-nilai kebaikan
(Asmaul Husna) dalam Keluarga

Berihsan dalam Keluarga-Semua
aktivitas dalam kerangka ibadah
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• Berolah raga, istirahat cukup
• Menjaga kesehatan dan Kebersihan

Merawat Diri Sendiri-
Tidak Mendlolimi Diri

Sendiri

• Menyampaikan perasaan dengan 
sopan

• Tidak mengguruti

Mempunyai Sikap dan 
Prilaku Asertif

• Menambah pengetahuan, skill dan 
mempunyai daya kritis terhadap
hal-hal berdampak pada diri sendiri

Self Upgrading-
Updating 

• Merayakan kemenangan kecil
• Tidak pelit pada diri sendiri Mengupayakan

Bahagia



¡ Kesalingan, Keterbukaan, Penghormatan, 
Kesetiaan, 

¡ saling membantu dan melindungi, saling
memberikan kebaikan

¡ Menguatkan hak dan kewajiban Bersama 
suami-istri

¡ Mendukung peningkatan kualitas pasangan
¡ Tidak melakukan kekerasan dalam bentuk

apapun



Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam

SAMA-SAMA 
SEBAGAI HAMBA 
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baik laki-laki
maupun
perempuan
akan
mendapat
sanksi atas
kesalahan
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a [al-Maidah
(5): 38].



Laki-laki dan perempuan diciptakan dari zat yang 
sama untuk menciptakan kesejahteraan di dunia ini
Ini didasarkan pada Surah an-Nisa (4) ayat 1:
� kholaqokum, ( ُمَكَقلَخ ): Dapat utk laki-laki dan

prm, Bukan masculine nor feminine. 
� min nafsi wahidah ( نِّمٍسْفَّنٍَةدِحاَو ): zat yg satu
� zaujaha ( اَھَجْوَز ): psangannya bisa laki-laki

bisaperempuan
� Al Qur’an tidak menyebutkan Hawa itu

diciptkan dari tulang rusuk Adam yang 
berdampak inferioritas perempuan



� perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai 
hamba Allah, keduanya memiliki kedudukan 
setara, dan memiliki fungsi ibadah. Laki-laki
dan perempuan memiliki kesempatan yang 
sama untuk beriman dan beramal salih. Yang 
membedakan kedudukan keduanya di
hadapan Allah hanyalah kualitas iman, 
taqwa, pengabdian kepada Allah dan amal
salihnya. 

� Al dzâriyât/51:56; al-hujurât/49:13, dan 
Surah an-Naml/16: 97. 



� Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai
khalifah (wakil) Allah di muka bumi, mereka
berdua memiliki kesempatan dan wewenang
sama menjalankan fungsi dalam mengelola, 
memakmurkan dunia, dan memimpin, sesuai
dengan potensi, kompetensi, fungsi, dan
peran yang dimainkannya.

� Al-Baqarah/2:30; at-Taubah/9:71.



� Adam dan Hawa bersama-sama sebagai aktor dalam
kisah al-Qur’an tentang penciptaan manusia. Seluruh
ayat tentang kisah Adam dan Hawa sejak di surga
hingga turun ke bumi menggunakan kata ganti
mereka berdua (huma) yang melibatkan secara
bersama-sama dan secara aktif Adam dan Hawa.
¡ Adam dan Hawa diciptakan di surga dan mendapatkan

fasilitas surga sebagaimana disebutkan dalam QS. al-
Baqarah/2:35

¡ Adam dan hawa mendapatkan kualitas godaan yang sama
dari syetan sebagaimana disebutkan dalam al-A’râf/7:20.

¡ Bersama-sama melanggar norma yang digariskan Allah 
dan sama-sama memakan buah khuldi, sehingga
menerima akibat jatuh ke bumi sebagaimana disebutkan
al-A’râf/7:22.

¡ Adam dan Hawa bersama sama memohon ampun dan
diampuni Allah sebagaimana disebutkan al-A’râf (7): 23:



� Laki-laki dan Perempuan sama-sama 
berpotensi untuk meraih prestasi dan 
kesuksesan. Ini, antara lain, disebutkan 
dalam Surah an-Nisâ’/4:124, an-Naml/16:97 
yang telah disebutkan diatas.

� Siapapun baik laki-laki maupun perempuan 
kalau berusaha, maka dia akan berhasil.

� Saat ini 10 kampus terbagus di Indonesia para 
juara adalah perempuan.
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Masyarakat Traditional-Feudal Urban-Modern Kesalingan

Pola Kerja
Gender

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

Publik √ √ √ √ √

Domestik √ ? √ √ √

Produksi √ √ √ √ √

Reproduksi √ ? √ √ √



1. Suami mencari nafkah Istri tidak
2. Istri mencari Nafkah suami tidak
3. Dua-duanya mencari nafkah
4. Dua-duanya tidak mencari nafkah
5. Single Parent
MANA KELUARGA YANG IDEAL?

Keluarga yang: 
1. Menjamin tidak ada bentuk kekerasan

dalam bentuk apapun
2. Menjamin tumbuh kembang semua

anggota keluarga
3. Menjamin relasi yang seimbang
4. Terpenuhi kebutuhan dasarnya
5. Meyakini semua peran sama mulianya

dan sebagai kunci masuk surga
6. Selalu melanggengkan kebaikan



1. Saling setia dan memegang teguh tujuan
perkawinan

2. Saling menghargai, menghormati, mempercayai
dan jujur

3. sopan dan santun dan menghormati keluarga
masing-masing

4. Menjaga kehormatan dirinya dan jujur thd
pasangan

5. Setiap sengketa diselesaikan dengan makruf dan
harus menerima penyesalan

6. tidak mencari-cari kesalahan



1. Suami-isteri halal bergaul dan masing-masing dapat
memperoleh kesenangan satu sama lain atas karunia
Allah.

2. erjadi hubungan mahram semenda, yaitu isteri
menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan
seterusnya ke atas. Demikian pula suami menjadi
mahram ibu isteri, neneknya dan seterusnya ke atas.

3. Terjadi hubungan waris-mewarisi antara suami dan
isteri. Isteri berhak mewarisi atas peninggalan suami
demikian pula suami berhak mewarisi atas
peninggalan isteri.

4. Anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, 
bernasab pada ayah dan menjadi tanggung jawab
bersama (ayah dan ibu).



�Tidak melakukan diskrminasi
�Menjaga kerukunan, menghargai

keragaman dan saling berbagi
�Membantu penyelesaian masalah-

Menjadi terdepan dalam terlibat
masalah social di lingkungannya

�Ramah Lingkungan-Green life style-
pemisahan sampah (reuse, recycle, 
reduce)



�Menjadi warga negara yang baik
�Konsep Darul Ahdi Wasyahadah
�Mentaati dan mendukung kebijakan/aturan

yang ada (PKDRT, Perlindungan Anak)
�Mengkritisi kebijakan-kebijakan atau rancangan

kebijakan yang tidak mendukung kesakinahan
keluarga

�Memahami hak-hak konstitusi, menjaga NKRI 
(Ukhuwah), mengayomi keberagaman





� Masih banyak budaya patriarkhi di masyarakat. 
Perempuan bekerja dua kali lipat dari pada laki-laki 
dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah tangga 
dengan durasi lebih dari 3 jam. 

� Perempuan lebih rentan terpapar Covid, karena 
banyak tenaga medis (perawat) perempuan, lebih 
capek dan stres.

� Kurban yang melaporkan semakin sering mengalami 
kekerasan saat COVID-19, ada sekitar 88% 
perempuan, 10% laki-laki, Jenis Kelamin lain/Tidak 
menjawab 2% dan dari mereka ada sekitar 80.3% yang 
tidak melapor ke lembaga layanan.

�



� Landasan Normatif pendidikan QS Luqman (31) ayat 13. Di 
masyarakat sering dibebankan mendidik anak hanya kewajiban ibu, 
bukan orang tua (ayah dan bunda) dan juga sering ibu lebih 
dimulyakan daripada bapak

� Penghargaan pada ibu tiga kali dan ayah 1 kali.
¡ Kebanyakan menafsirkan ibu lebih dimuliakan daripada bapak
¡ Bapak dan Ibu sama-sama dimuliakan, walaupun tugas reproduksi ibu

lebih berat daripda ayah. 



� Responden: 2577 (18-49 tahun), di Jakarta, Papua 
dan Purwokerto.

� Kekerasan yang sering terjadi= Psikis/emosi
� Motivasi melakukan perkosaan hampir 75% karena

merasa BERHAK, 41-66% beranggapan bahwa Istri
tidak boleh menolah ajakan suami utk berhubungan
seks.

� Kekerasan Seksual lebih tingi daripada kekerasan
fisik.



� Hampir semua pelaku kekerasan adalah
mereka yang pernah mengalami kekerasan di
waktu kanak-kanak (Karena itu Korban juga
perlu diterapi agar di masa dewasanya tidak
menjadi pelaku)

� TIDAK ADANYA KETERLIBATAN AYAH dalam
pengasuhan anak yang baik mempengaruhi
kecenderungan anak untuk melakukan
kekerasan









� Filosofi Lilin: Merelakan
dirinya hancur untuk
penerangan orang lain

� Sakinah/Harmonis itu
membagiakan orang lain 
dan membahagiakan diri
sendiri, memberikan
kebaikan kepada anggota
keluarga dan kepada dirinya
sendiri juga

� Jangan menggunakan
komunikasi BATIN, tetapi
harus menggunakan
komunikasi asertif



1. Membangun komitmen untuk membina keluarga
yang bahagia dan langgeng berdasarkan ketuhanan
yang Maha Rahman dan Rahim.

2. Melaksanakan perkawinan dengan prinsip otonomi, 
kedewasaan dengan mempertimbangkan usia yang 
matang/dewasa, mitsaqan ghalizhan, kekekalan
keluarga, pencatatan pernikahan, al-qiwâmah dan
monogami

3. Menjalin hubungan antaranggota dalam keluarga
dengan prinsip mu’asyarah bil ma’ruf yaitu saling
menyayangi, saling menghargai, saling
memberdayakan dan tanpa kekerasan dalam rumah
tangga



4. Melaksanakan hak dan kewajiban dengan
berdasarkan cinta dan penuh tanggung jawab.

5. Melibatkan anggota keluarga laki-laki dalam tugas-
tugas domestik dan pemeliharaan kesehatan
reproduksi.

6. Melaksanakan pendidikan keluarga untuk
menghasilkan warga yang berguna bagi kemajuan
agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Membina keluarga sakinah di atas pilar-pilar
spiritual, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan
lingkungan hidup, serta sosial, politik dan hukum.






